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,Ur 'ry
KITAB SHALAT

l. Asy-Syirazi berkata: Shalatr wajib ada lima,

berdasarkan riwayat Thalhah bin Ubaidullah RA, ia berkata,

"Seorang laki-laki penduduk Najd datang (menghadap)

Rasulullah SAW dengan rambutnya kusut. Kami mendengar

suaranya (tidak keras, seperti suara lebah)' tetapi kami tidak
mengerti perkataannya, hingga ia mendekat. Ternyata ia

bertanya tentang Islam. Rasulullah SAW lalu bersabda:

e$:* ",p'b,JG,fit: dt A l* ?'t W 
"tk 

P
:? *i tf if ,y 

'j-u\--
"Lima shalat yang telah diwajibhan Allah SWf turhadapmu dalam

sehari semalant " Ia bertanya, "Adakah selain itu terhadapku?"
Rasulullah SAW berkata, uTidak, kecuali engkau (beramat)

sukarelu"

Shalat menurut bahasa adalah doa. Shalat yang biasa dilakukan

disebut shalat karena di dalamnya terkandung doa. Ini pendapat yang

'. shahih menurut mayoritas pakar bahasa Arab dan pdra pakar lainnya.

Ada yang mengatakan bahwa banyak pendapat tentang asal

dan makna kata shalat, dan kebanyakan pendapat tersebut tidak benar,/ 
termasuk yang mengatakan bahwa kata shalat diambil dari kata i{t

rDalam 
naskah ini tertulis: }* riiiiril':ar

Dalam naskah Ar-Rukbi tertulis: 'fr ctC.Sr brta\.
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)6t ,rb S15r lsaya meluruskan tongkat di atas api) karena shalat

meluruskan seorang hamba untuk taat. Kekeliruan ini terlalu jelas

untuk kami sebutkan, karena tam fi'l padakata iyiJr adalah huruf 1,

sedangkan pada kata L>ilJe adalah huruf g. Bagaimana mungkin

pengambilan kata tersebut dinyatakan benar jika huruf aslinya

berbeda?

Hadits Thalhatr (tadD diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan

Muslim. Petikan hadits yang panjang dan masyhur.

Makna kata |6 adalah seseorang yang rambutnya kusut.

Dibaca dengan rafa' pada huruf ra'. Kalimat';iii lJt'!,J-J. dengan

htxuf nun berbaris/athah pada kedua kata kerja tersebut.

Ada juga riwayat yang menyebutkan dengan hurufya'berbaris
dhammah.

Kedua riwayat tersebut shahih. Akan tetapi, riwayat yang

menyebutkan dengan httnlf, nunlebih shahih dan lebih masyhur.

Kata q5i dengan huruf dal berbaris fathiah.Ini pendapat yang

masyhur.

Penulis kitab Al Mathali'mengatakan bahwa kata ini berbaris

dhammah. Ini pendapat yang dha'iJl Maknanya adalah, suara yang

jauh dan tinggi di udara. Sabda Rasulullatr SAW: tjA bt U d.rrg-
huruf tha' dan waw bertasydid, karena memasukkan salah satu huruf
to' ke dalam huruf tha'. Bolehjuga dibaca dengan huruf tha' tarrpa

tasydid, dlnSan membuangnya.

Thalhah 
-perawi 

hadits ini- adalatr seorang sahabat yang

dijamin masuk surga. Beliau adalah Abu Muhammad Thalhatr bin
Ubaidullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin
Ka'ab bin Murratr bin Lu'ai Al Qurasyi At-Taimi. Nasabnya bertemu

dengan nasab Rasulullah SAW pada Munah bin Ka'ab. Riwayat

hidupnya banyak disebutkan dan masyhur. Rasulullah SAW

ll et m1*u'SyarahAl Muhadzdzab



memberinya nama Thalhah Al Khair dan Thalhah Al Jud. Ia terbunuh

pada Perang Jamal, l0 Jumadil Ula 36 H. Dimakamkan di Bashrah.

Hadits yang ia riwayatkan ini mengandung banyak makna, dan

telah kukumpulkan secara jelas pada awal kitab Syarh Shahih At
Bukhari dan ringkasannya. Secara keseluruhan, di dalamnya

terkandung kewajiban melaksanakan shalat lima waktu sehari

semalam, kewajiban melaksanakan puasa, dan kewajiban menunaikan

zakat. Semuanya dijelaskan di sini.

Umat Islam telah berijma' bahwa shalat lima waktu

hukumnya fardhu 'ain. Umat Islam juga telah ber-ijma' bahwa tidak

ada shalat lain yang hukumnya fardhu 'ain selain shalat lima waktu.

Mereka berbeda pendapat tentang shalat Id, hukumnyafardhu kifayah

atau sunah? Tentang shalat witir, hukumnya sunah atau wajib? Akan

tetapi, kaum muslim telahber-ijma'bahwa itu bukan fardhu. Adapun

shalat jenazah, hukumnya fardhu kifayah. Shalat dua rakaat setelah

thawal menurut pendapat al ashah (yang paling shahih), hukumnya

sunah. Mereka yang menyatakarurya wajib, beralasan pada ibadah

yang menyertainya, yaitu thawaf, bukan berdiri sendiri. Jadi, sama

seperti nadzar. Qiyamullail pada awal Islam adalah ibadah wajib,

namun kemudian di-nasakh dari umat Islam. Apakah nasakh itu juga

berlaku bagi Rasulullah SAW? Dalam masalah ini ada dua pendapat

menurut madzhab Syafi'i. Menurut mayoritas ulama madzhab Syaf i,
tidak di-nasakh. Akantetapi menurut pendapat Ash-Shahih. kewajiban

iu di-naskh. Diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid dari nash Imam

Syafi'i rahimahullaft. Demikian yang terkandung dalam hadits Sa'ad

bin Hisyam dari Aisyah, sebuah hadits panjang. Dalam hadits tersebut

ia berkata, "Sudikah engkau memberitahuku tentang Qiyamullail yang

dilaksanakan oleh Rasulullah?" Aisyah menjawab, "Bukankah engkau

telah membaca surah Al Muzammil?" Hingga sampai pada ucapan

Aisyah:

Al Majmu'syarah Al Muhadzdzab ll



.U i ok';t(''x. Gltbi pt iq'i:a
"Qiyamullail menjadi ,unoh setelah sebelumnya adalah ibadah

fardhu. " HR. Muslim dalam shahihnya.

2. Asy-Syirazi berkata: Tidak wajib kecuali bagi seorang

muslim yang batigh, berakal, serta suci. Adapun orang kafir, jika
ia benar-benar kafir, maka tidak wajib baginya. Jika ia masuk

Islam, maka ia tidak diperintahkan untuk meng-qadha-nya,

berdasarkan firman Allah SWT, "Katakanlah kepada orang-orang

yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti (dari kekaJirannya), niscaya

Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang

sudah lalu'." (Qs. Al Anfaal [8]: 38), Itu karena jika mereka

diwajibkan meng-{adha shalat yang telah mereka tinggalkan,

maka mereka akan lari dari Islam. Oleh sebab itu, mereka

dimaafkan. Jika seorang muslim murtad, maka shalat yang ia
tinggalkan selama ia murtad, wajib diqadha jika ia kembali

masuk Islam, karena ia telah meyakini bahwa shalat itu wajib,
kemudian terjadi suatu sebab sehingga ia tidak
melaksanakannya, maka ia sama seperti orang yang berhadats.

Penjelasan:

Orang yang murtad wajib melaksanakan shalat yang ia
tinggalkan ketika ia murtad. Apabila ia masuk Islam, ia wajib meng-

qadha shalat yang telah ia tinggalkan selama ia murtad, berdasarkan

pemyataan Imam Asy-Syirazi. Ini menurut madzhab Syaf i, tidak ada

perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab Syaf i dalam

masalah ini.

Imam Malik, Abu Hanifatr, Imam Ahmad dalam satu riwayat,

dan Daud berkata, *Orang yang murtad tidak wajib meng-qadha

shalat yang telah ia tinggalkan selama ia murtad. Demikian juga

ll et Uoi*u'syarah Al Muhadzdzab



dengan shalat yang ia tinggalkan ketika ia masih memeluk agama

Islam sebelum ia murtad.'

Menurut mereka, ia sama seperti orang kafir'asli, sehingga

semua kewajibannya menjadi gUgur ketika ia kembali masuk Islam.

Dalam kitab-kitab furu', para ulama madzhab Syafi'i sepakat

balrwa orang kafir asli tidak wajib melaksanakan shalat, zakat, puasa,

haji, dan kewajiban lainnya yang bersifat cabang, yang ada dalam

Islam. Sedangkan dalam kitab-kitab ushul, jumhur ulama madzhab

syafi'i berkata, "orang kafir asli tetap diwajibkan melaksanakan

ibadatr-ibadah yang bersifat cabang, sebagaimana ia diwajibkan

beriman."

Ada juga yang mengatakan batrwa ia tidak diwajibkan

melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat cabang.

Ada pendapat yang mengatakan batrwa ia diperintahkan untuk

menjaghi perbuatan yang dilarang, seperti diharamkannya zina,

mencuri, khamer, dan riba: Akan tetapi, tidak diwajibkan

melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan, seperti shalat.

Pendapat Ash-Shahih adalah pendapat yang pertama. Tidak

bertentangan dengan pendapat mereka tentang ibadatr-ibadatr yang

bersifat cabang, karena maksudnya di sini berbeda dengan maksud

yang ada dalam kitab-kitab ushul. Maksud mereka dalam kitab-kitab

furu' adalah, orang kafir tidak dituntut melaksanakan semua

kewajiban itu karena mereka adalah orang-orang kafir. Apabila ada di

antara mereka yang masuk Islam, maka ia tidak wajib meng'qadha

yang telah lalu, dan mereka tidak dihukum di akhirat disebabkan itu.

Sedangkan yang dimaksudkan dalam kitab-kitab ushul adalatr, orang-

orang kafir akan disiksa di akhirat disebabkan mereka meninggalkan

kewajiban, sebagai siksaan tambatran terhadap siksaan disebabkan

kekafiran mereka. Namun, mereka tidak dituntut di dunia.
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Dari dua kelompok tersebut, satu kelompok disebutkan oleh
para ulama dalam kitab-kitab ushul, sedangkan satu kelompok
disebutkan dalam kitab-kitab furu' .

Cabang: Tidak sah hukumnya shalat yang dilaksanakan

sebrang kafir asli. Demikian juga dengan orang kafir murtad, jika ia
tetap shalat dalam kekafirannya, kemudian ia masuk Islam, maka
kami tidak menganggapnya sah, akan tetapi batal. Tidak ada

perbedaan pendapat dalam masalah ini. Adapun apabila orang kafir
asli itu melaksanakan perbuatan baik yang di dalamnya tidak
disyaratkan niat agar sah, seperti sedekah, menyambut tamu,
menyambung tali silaturratrim, memerdekakan hambasahaya,

memberikan pinjaman, dan memberikan sesuatu, dan ia mati dalam
kekafirannya, maka ia tidak mendapatkan balasan pahala dari
perbuatannya itu di akhirat kelak, akan tetapi ia diberi rezeki dan

kehidupan yang lapang. Jika ia masuk Islam, maka menurut pendapat

yang benar dan pendapat pilihan, ia akan mendapatkan balasannya di
akhirat kelak, berdasarkan hadits shahih, bahwa Rasulullah SAW
bersabda:

.W':f ott #;i d hr

"Apabila seorang hamba masuk Islam a"ngon baik, maka,qlbi
menuliskan baginya setiap kebaikon yang telqh ia lahtknn
sebelumnya."

Maksudnya adalah .perbuatan baik yang pernah ia kerjakan
ketika masih kafir.

Makna masuk Islam dengan baik adalah masuk Islam yang
sebenarnya, tidak ada kemunafikan di dalamnya.

Dalam Shahih At Bukhari Muslimdiriwayatkan dari Hakim bin
Hizam RA, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah menurutmu
perkara-perkara yang pemah aku lakukan pada masa Jahiliyah itu

ll at U"1*u'syarah Al Muhadzdzab



menjadi ibadah bagiku, seperti sedekah, memerdekakan hambasahaya,

dan silatunahim? Apakah semua itu ada balasan pahalanya?"

Rasulullah SAW menjawab:

i" a'c';Li tt 6Ie't*f
"Engkau telah masuk Islam, (engkau memperoleh balasan

pahata) atas kebaikan yang telah engkau lakukan- "

Dalam riwayat lain disebutkan:

fti $'c..;+l c Je'.-l":Li

"Englau telah masuk Islam, bagimu balasan dari lcebaiftan

'yang telah engkau lahtkan.

Makna kata'r>!^A adalatr "Apakah perbuatan itu menjadi

ibadatr bagiku?"

Kedua hadits tersebut shahih, maknanya tidak ditolak oleh

akal sehat dan tidak ada dalil syaria! Islam yang menentangnya,

sehingga wajib diamalkan. Juga terdapat ijma' dari apa yang telatl

saya sebutkan, bahwa pahala kebaikan orang kafir tetap diberikan

apabila ia masuk Islam. Masalah ini telah saya jelaskan lengkap

dengan dalil-dalilnya beserta hal-hal yang berkaitan dengannya secara

panjang lebar pada awal penjelasan saya terhadap trtab Shahih Al
Bulrhari Shahih Mus lim.

Adapun pendapat para ulama madzliab Syafi'i dan lainnya,

batrwa ibadatr orang kafir tidaklatr sah, dan apabila ia masuk Islarn

maka amalnya itu tidak dihitung, maksudnya adalah, amalnya tidak

dihitung menurut hukum dunia. Ini tidak bertentangan dengan adanya

balasan di akhirat kelak. Jika dinyatakan secara mutlak batrwa

amalnya itu tidak dibalas sama sekali di akhirat kelak, maka pendapat

seperti itu keliru dan bertentangan dengan Sunnah shahih yang tidak

tertolak.
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Imam Syaf i, para ulama madzhab Syafi'i, dan lainnya,

berkata, "Jika orang kafir diwajibkan membayar tebusan kafarat

zhihar, atau tebusan karena pembunuhan, atau tebusan karena lainnya,

yang ia lakukan ketika masih dalam keadaan kafir, maka tebusan yang

ia bayar hukumnya sah. Jika ia masuk Islam, maka ia tidak perlu lagi

membayar tebusan."

Cabang: Jika seorang muslim melaksanakan shalat, kemudian

ia murtad, kemudian ia kembali masuk Islam, dan waktu shalat

tersebut masih ada, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya.

Sementara itu, Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam satu riwayat
menyebutkan bahwa ia wajib mengulangi shalatnya

Masalah ini terkait masa yang telah lalu (sebelum ia murtad).

Menurut madzhab Syaf i, murtad menyebabkan amal masa lalu

menjadi batal, kepuali murtadnya itu bersambung dengan kematian.

Sedangkan menurut mereka yang batal adalah amal yang dilaksanakan

ketika murtad (bukan sebelumnya). Mereka berdalil dengan ayat,

"Barangsiapa yang ka/ir sesudah beriman (tidak menerima huhtm-

hukum Islam) maka hapuslah amalannya." (Qs.Al Maa'idah t5]: 5)

Para ulama madzhab Syaf i berdalil dengan ayat,

"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia
mati dalam lcekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya."
(Qs. Al Baqarah l2):217).

Amal menjadi sia-sia dengan dua syarat, yaitu murtad dan mati
dalam kekafiran. Suatu perkara yang terikat dengan dua syarat tidak

dapat ditetapkan jika hanya dengan satu syarat. Ayat yang mereka
jadikan sebagai dalil bersifat umum, sedangkan ayat ini terikat dengan

suatu syarat. Oleh sebab itu, ayat yang bersifat umum diikat dengan

ayat yang menyebutkan suatu syarat.

. Imam Syafr i dan para ulama madzhab Syaf i berkata, "Jika
orang yang murtad itu masuk Islam, maka ia harus meng-qadha
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semua amal yang tidak ia lakukan ketika ia murtad atau sebelum ia

murtad. Ia juga dituntut melaksanakan kewajiban seorang muslim

ketika ia murtad sebagaimana halnya tuntutan yang diwajibkan bagi

seorang muslim. Ia pun tidak wajib mengulangi ibadah yang telah

dilaksanakan sebelum murtad, seperti haji dan shalat."

cabang: Jika seseorang yang berada di Dar Al Harb masuk

Islam,'maka ia tidak wajib hijratr, namun ia tetap wajib melaksanakan

shalat sebagaimana jika ia hijratr. Bila ia tidak melaksanakannya,

maka ia wajib meng-qadhattya,walaupun ia tidak mengetahui batrwa

shalat itu wajib baginya. Demikian menurut madzhab Syaf i'

Abu Hanifatr berkata, "Ia tidak wajib meng'qadha-nyajika ia

tidak mengetatrui bahwa shalat itu wajib baginya."

Dalil kami adalatr nash-nash yang bersifat umum.

3. Asy-Syirazi berkata, "Anak-anak tidak wajib shalat,

berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

*jry.,F y,tlt*t*."L 4 'e)
...u Al ..ox.l.
e- L? o);''itt

uPena diangkat Aidak dihitung) dari tiga, yaitu: anak-anak hingga

baligh, orang yang tidur hingga teriaga, dan orang gila hingga

sembuh.'

Anak-anak tidak wajib meng'qadha shalatnya apabila ia

tetah baligh, karena masa kanak-kanak itu panjang, sehingga jika

diwajibka n qadhamaka pasti menyulitkan.

Penjelasan:

Hadits int shahih,diriwayatkan dari Rasulullatr SAW oleh Ali
dan Aisyatr RA. Disebutkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dalam Al

f ii*'r rM
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Hudud dalam kitab sunan mereka dari riwayat Imam Ali dengan

sanad2 shahih.

Ibnu Majah meriwayatkannya dalam pembahasan mengenai

thalak dari riwayat Aisyah.

Imam Asy-Syirazi menyebutkan hadits ini beberapa kali dalam

Al Muhadzdzab. Beliau jarang menyebutkan perawinya. Beliau

sebutkan dalam As-Siyar riwayat dari Imam Ali RA. Dua masalah

yang disebutkan adalah, shalat tidak wajib bagi bayi laki-laki dan

perempuan, dan mereka tidak wajib meng-qadha-nya setelah baligh.
Masalah ini telah disepakati, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-
Syirazi.

Kata,;*j dan olrj adalah dua bentuk kata yang masyhur. Para

ulama sepakat bahwa anak kecil tidak dibebani hukum dan tidak
berdosa melakukan sesuatu. Akan tetapi walinya wajib membayarkan

zakat dan mengeluarkan nafkah untuk kerabat yang wajib ia bayarkan

dari hartanya. Demikian juga dengan hukuman jika anak kecil itu
menghilangkan sesuatu dan lainnya.

4. Asy-syirazi berkata, "Orang yang hilang akal karena
gila atau pingsan atau sakit, tidak wajib melaksanakan shalat.
berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

"Pena diangkat (tidak dihitung) dari tiga (macam orang)."

Dalam hadits itu disebutkan tentang orang gila secara

nash, Ialu kami melakukan qiyas (analogi) orang gila tersebut
terhadap semua orang yang hilang akal disebabkan sesuatu yang
dibolehkan. Jika seseorang hilang akal disebabkan sesuatu yang
haram, seperti orang yang meminum sesuatu yang memabukkan,

2 Takhril hadits ini telah disebutkan dalam Al Buyu' dan lainnya secara lengkap.

l0 ll ,et U"in,u'SyarahAl Muhadzdzab
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atau meminum obat padahal ia tidak membutuhkannya,

kemudian akalnya hilang, maka ia wajib meng-qadha shalatnya

ketika ia sadar, karena akalnya hilang karena sesuatu yang

haram. Kewajiban tidak gugur dari dirinya'

Penjelasan:

orang yang akalnya hilang bukan karena sesuatu yang haram,

seperti orang gila, orang yang pingsan, orang yang sakit, dan orang

yang dipaksa meminum sesuatu yang memabukkan, kemudian

akalnya hilang, maka ia tidak wajib melaksanakan shalat. Jika ia sadar

maka ia tidak wajib meng-qadha-nya. Tidak ada perbedaan pendapat

dalam masalatr ini berdasarkan hadits, baik masa gila atau pingsan itu

berlangsung sebentar maupun lama. Ini menurut madzhab Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Jika pingsannya kurang dari sehari

semalam, maka ia harus metg-qadha shalat yang ia tinggalkan. Jika

lebih dari itu, maka ia tidak harus meng'qadho'nya'"

. Ibnu Hazm meriwayatkan dari Ammar bin Yasir, Atha,

Mujatrid, Ibratrim An-Nakha'i, Hammad bin Abu Sulaiman, dan

Qatadalr, 
..Sesungguhnya orang yang pingsan wajib meng-qadha.

Dalil kami adalatr qiyas (analogi) terhadap orang gila dan pingsan

lebih dari sehari semalam. Adapun orang yang hilang akal disebabkan

sesuatu yang haram, misalnya minum sesuatu yang memabukkan

secara sengaja, atau minum obat tanpa ada kebutuhan, kemudian

akalnya hilang, maka shalatnya dalaqr kondisi seperti itu tidak sah.

Jika akalnya kembali, maka ia wajib meng-qadha shalatnya'

Imam Syaf i rahimahullaft berkata dalam Al Umm, "LIkuran

minimal mabuk adalah hilangnya sesuatu dari dirinya yang

sebelumnya ada pada dirinya, disebabkan mabuk."

Imam Syaf i berkata di tempat lain, "Orang yang mabuk

adalah orang yang ucapannya kacau, tidak beraturan. Ia membeberkan

rahasianya." Paxa ulama madzhab Syaf i berkata, "Orang yang mabuk
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adalah orang yang kondisinya kacau, sehingga perbuatan dan

ucapannya tidak teratur, meskipun ia tetap miuhpu membedakan dan

mengerti ucapan. Adapun orang yang minum khamer namun akalnya
tidak kacau, maka ia sama seperti orang yang sehat. Shalatnya tetap
sah dalam kondisi seperti itu, demikian juga dengan semua

perbuatannya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.
Wudhunya juga tidak batal. Masalah ini telah dijelaskan dalam bab:

Sesuatu yang Membatalkan Wudhu. Insya Allah akan kami jelaskan

kembali dalam pembahasan tentang thalak, sebagaimana dijelaskan
oleh Imam Asy-Syirazi dan para ulama madzhab Syaf i.

Cabang: Telah kami sebutkan bahwa gila dan pingsan serta
kondisi yang serupa yang dapat menghilangkan akal maka
menyebabkan shalat menjadi tidak wajib, juga tidak wajib mengqadha
shalat, apakah masa gila dan pingsan tersebut lama atau sebentar.
Meskipun hanya sebentar, maka telatr menggugurkan kewajiban
melaksanakan shalat. Gambaran tentang gugumya kewajiban
melaksanakan shalat disebabkan gila dalam waktu sebentar dan
pingsan dalam waktu sebentar; jika seseorang itu gila, sementara
waktu shalat yang tersisa hanya sebentar saja, kemudian gilanya
sembuh setelah waktu shalat habis, para ulama madzhab Syafi,i
meriwayatkan dari Abu Hanifatr, beliau berkata, "Orang yang pingsan
setelah sadar, diwajibkan meng-qadha shalat selarna sehari semalam.
Ia tidak wajib meng-qadha lebih dari itu."

Imam Ahmad berkata, "Ia wajib meng-qadha semua shalat,
meskipun banyak." Ini diriwayatkan dari Thawus, Atha, dan Mujahid.
Pendapat seperti madzhab Syafr'i diriwayatkan dari Malik dan
Ahmad.

Cabang: Para ulama madzhab Syaf i berkata, .,Boleh

hukumnya meminum obat yang dapat menghilangkan akal, jika
dibutuhkan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi dalam
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ucapannya,'Meminum obat, padahal tidak membutuhklrlnya'.'?

Apabila akalnya hilang karena minum obat yang memang dibutuhkan,

maka ia tidak wajib meng-qadha shalatnya setelah ia sadar, karena

akalnya hilang disebabkan sesuatu yang tidak diharamkan. Jika

tangannya yang sakit harus dipotong, dan ia harus minum sesuatu

yang dapat menghilangkan akalnya, maka ada dua pendapat, dan

menurut pendapat al ashahhukumnya boleh. Kami akan menjelaskan

masalatr ini lengkap dengan cabang-cabang pelmasalahannya dalam

bab: Hukuman Minum Khamer.

Tentang seseorang yang minum obat yang mengandung racun,

Syaikh Abu Hamid dan penulis kitab Al Bayan berkata dalam kitab

At-Ta'liq: lmanr Syaf i berkata dalam pembatrasan tentang shalat,
,,Jika kemungkinan besar ia akan selamat, maka ia boleh

meminumnya. Jika menurut perkiraan bahwa ia tidak akan selamat,

maka ia tidak boleh meminumnYa."

Disebutkan dalam Al Ath'imah: Jika besar kemungkinan ia

selamat, maka ada dua pendapat. Syaiktr Abu Hamid dan Al Bandaniji

berkata, .,Jika kami mengharamkan sruilu obat, dan seseorang

kehilangan akal karena mengonsumsi obat tersebut, maka orang

tersebut wajib meng-qadha shala-tnya. Jika kami tidak

mengharamkannya, maka ia tidak wajib meng-qadha shalatnya."

Cabang: Para ulama madztrab Syaf i berkata, "Jika tidak

diketatrui bafiwa minuman tersebut memabuL*an, atau obat tersebut

dapat menghilangkan akal, maka tidak diharamkan mengonsumsinya,

dan tidak mewajibkan adanya qadha. Sama seperti pingsan. Jika telah

diketatrui bahwa minuman tersebut termasr:k jenis minuman yang

memabukkan, namun dalam kadar seperti itu tidak memabukkan,

maka wajib qadha karena kesalahan dan karena telah rnengonsumsi

sesuatu yang diharamkan. Adapun sesuatu yang dapat menghilangkan

akal, akan tetapi bukan jenis minuman dan obat, seperti ganja, maka

hukumnya sama seperti hukum khamer tentang keharamannya dan
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wajib meng-qodha shalat, serta wajib dijatuhi hukum ta'zir, bukan

hukum hudud.3

Cabang: Jika seseorang melompat dari suatu ternpat karena

memang harus melakukannya, kemudian akalnya hilang, maka ia
tidak wajib meng-qadha shalatnya. Jika ia melakukannya karena
perbuatan sia-sia, maka ia wajib meng-qadha shalatnya. Demikian
disebutkan oleh Imam Syaf i secara nash. Dinukil oleh Syaikh Abu
Hamid dari nash Imam Syaf i. Para ulama madzhab Syaf i
menyetujuinya. Jika seseorang melompat bukan karena kebutuhan,

kemudian kakinya retak, maka ia shalat dengan posisi duduk, serta

tidak wajib meng-qadha shalatnya, menurut pendapat al ashah.Insya
Allah masalah ini akan dijelaskan secara panjang lebar dalam
pembahasan tentang sifat shalat dan permasalahan-permasalahan yang

sama dengannya.

5. Asy-Syirazi berkata, "Wanita haid dan nifas tidak wajib
meng-qadha shalat, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan
dalam bab: Haid. Jika seseorang gila ketika ig murtad, sehingga
ia tidak melaksanakan beberapa shalat, maka ia wajib meng-
qadha-nya. Jika seorang perempuan mengalami haid ketika ia
murtad, sehingga ia tidak melaksanakan beberapa shalat, maka ia
tidak wajib meng-qadha-nya, karena penyebab gugurnya
kewajiban shalat bagi orang gila adalah rukhshah (keringanan).
Sedangkan orang yang murtad tidak mendapatkan keringanan.
Adapun penyebab gugurnya kewajiban qadha bagi wanita haid
adalah azimah (hukum yang kuat), bukan karena keringanan, dan
orang yang murtad termasuk orang-orang yang menerima
azimah.

' Juga wajib menjatuhkan hukuman ta'zir bagi penghisap rokok, karena
mudharatnya telah diyakini secara pasti, berdasarkan kesepakatan para dokter kaum
muslim dan non-muslim, karena rokok merusak aroma mulut sehingga tidak
menyenangkan bagi para malaikat jika para perokok tersebut memasuki masjid.
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Penjelasan:

Wanita yang sedang haid dan nifas tidak wajib melaksanakan

shalat dan meng-qadha shalat berdasarkan ijma'. Telah dijelaskan

sebelumnya dalam kitab haid dan yang berkaitan dengannya'

ucapan Imam Asy-Syirazi, "shalat yang tidak dilaksanakan

ketika dalam kondisi gilanya orang yang murtad, wajib diqadha

apabila ia masuk Islam setelah ia sadar. Sedangkan shalat yang tidak

dilaksanakan wanita haid dan nifas ketika mereka dalam kondisi

murtad, tidak wajib diqadha." Masalatr ini telah disepakati'

Ucapan Imam Asy-Syirazi, "Itu karena penyebab gugurnya

kewajiban meng-qadha dari orang yang gila adalah rukhshah

(keringanan), sedangkan penyebab gugurnya kewajiban meng-qadha

shalat bagi wanita haid dan nifas adalah azimah." Demikian juga

menurut para ulama madzhab Syafi'i. Masalah ini telah jelas.

syaikh Abu Amr bin Ash-Shalah rahimahullah menyebu&an

batrwa Al Ghazali rahimahullahberkata dalam pengajarannya, "Sulit

membedakan antara keduanya."

Beliau menyebutkan kewajib an meng-qadha pvasa bagi wanita

haid dan nifas. Syaikh Abu Amr bin Ash-Shalah berkata: Kami

menjelaskan perbedaannya, "Azimah adalah hukum yang didasarkan

pada dalil, sedangkan rukhshah adalah hukum yang didasarkan pada

perbedaan dalil lantaran bertentangan dengan dalil yang kuat.

Gugurnya kewajiban qadha shalat bagi wanita haid adalah azimah,

karena wanita yang sedang haid diperintahkan meninggalkan shalat.

Jika ia telah meninggalkan shalat, berarti ia telah melaksanakan apa

yang diperintahkan kepadanya. Oleh sebab itu, ia tidak wajib meng-

qadha-nya."

Kami tidak mengatakan ada perbedaan antara puasa dan shalat

dalam hal sering dan jarangnya dalam pelaksanaan. Oleh sebab itu,

gugurnya kewajiban metg-qadha shalat adalah keringanan dan
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rukhshah. Bahkan penyebab gugurnya kewajiban meng-qadha shalat
tersebut adalah seperti yang telah kami sebutkan. Demikian pula
dengan gugurnya kewajiban meng-qadha puasa. Akan tetapi, syariat
Islam memberikan perhatian lebih terhadap puasa Ramadhan. oleh
sebab itu, wajib diqadha berdasarkan perintah yang ditetapkan pada

waktu yang lain. Disebut sebagai qadha berdasarkan majaz, padahal
sebenarnya itu merupakan kewajiban.

Jika terdapat perbedaan dalil, maka ada pada wajibnya meng-
qadha puasa, bukan pada tidak wajib meng-qadha shalat. Oleh sebab

itu, ditetapkan bahwa tidak adanya qadha shalat bukanlah rukhshah.

Wanita yang murtad sama dengan seorang muslimah dalam hal
haid dan nifas, maka hukumnya sama dalam masalah ini. Adapun
gugurnya qadha dari orang yang gila, adalah rukhshah, karena dalil
menyebutkan bahwa orang yang tidak melaksanakan shalat pada
waktunya dan ia tidak diperintahkan untuk meninggalkannya pada
waktunya, diperintahkan untuk meng-qadha-nyapada waktu lain, agar
ia tidak melalaikan kewajibannya. oleh sebab itu, orang yang tidur
wajib meng-qodha shalat. Qadha shalat gugur dari orang yang gila
karena rukhshah. Sedangkan orang yang murtad tidak demikian,
sehingga ia wajib meng-qadha shalatnya. Ini merupakan akhir kalimat
Syaikh Abu Amr.

Adapun ucapan Imam Asy-Syirazi, ,,karena keringanan,,
diingkari oleh para ahli fikih. Ada yang berpendapat bahwa yang
benar adalah min ojli (oleh karena), sebab Allah swr berfirrlan,
"Oleh knrena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil.,,(es.
Al Maa'idah [5]: 32) Inilah penggunazm yang dikenal umum oleh

- bangsa Arab dan dalam kitab-kitab bahasa Arab. Kata ini terdiri dari
dua bentuk; dengan huruf hamzah berbaris fathah dan dengan huruf
hamzah berbaris kasrah. Keduanya disebutkan oleh Al Jauhari dan
lainnya. Dengan barisfathah lebih fasih dan lebih masyhur. Dalam Al
Qur' an disebutkan dengan berbaris fathah.
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Cabang: Jika seseorang mabuk, kemudian ia gila, namun

kemudian ia sadar, maka ia wajib meng-qadha shalat selama ia belum

gila. Tentang.masa ia gila, ada dua pendapat yang masyhur, dan

menurut pendapat al ashah, ia tidak wajib meng-qadha-nya'

Dinyatakan shahih oleh Al Mutawalli dan lainnya. Demikian menurut

Al Baghawi dan lainnya. Itu karena ia tidak mabuk selama ia gila.

Berbeda dengan murtad, jika murtad diakhiri dengan gila, maka orang

tersebut tetap murtad ketika ia gila.

Al Mutawalli berkata, "Jika tidak dapat diketahui tentang

waktu gilanya, maka ia wajib meng-qadha shalat-shalat yang ia

tinggalkan selama ia mabuk. Jika ia seorang wanita yang mabuk,

kemudian ia haid, maka ia tidak meng-qadha shalat yang ia tinggalkan

selama ia haid. Sama seperti jika ia murtad, kemudian ia haid. Jika

seorang perempuan meminum obat untuk haid, kemudian ia haid,

maka ia tidak wajib meng-qadha. Sama halnya jika ia meminum obat

untuk menggugurkan janin, kemudian ia nifas, maka ia tidak wajib

meng-qadha shalat selama nifas. Demikian menurut pendapat yang

shahih, karena gugurnya kewajiban qadha bagi perempuan haid dan

nifas adalah 'azimah.

Tentang wanita yang nifas adalatr pendapat yang masyhur,

meskipun dha'if, diriwayatkan oleh penulis At-Tatimmah dan Ar
Tahdzib. Ar-Rafi'i berkata, "Kesimpllannya, bagi orang yang tidak

diperintahkan meninggalkan suatu perkar4 maka tidak mustahil ia

diperintatrkan untuk meng-qadha-nya. Jika ia tidak diperintahkan,

maka itu adalatr keringanan. Bagi orang yang diperintatrkan

meninggalkan suatu perkara, kemudian ia melaksanakan perintah

tersebut, maka ia tidak diperintatrkan untuk meng-qadha-nya, kecuali

perempuan yang haid dan nifas ketika berpuasa, karena mereka

diperintatrkan untuk tidak berpuasa dan merrg-qadha'nya. Masalatr ini

keluar dai qiyas karena ada nash.
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6. Asy-Syirazi berkata, "Orang yang tidak dikenakan
kewajiban shalat tidak diperintahkan melaksanakannya, kecuali
anak kecil. Sesungguhnya anak kecil diperintahkan
melaksanakan shalat pada usia tujuh tahun, ia dipukul jika
meninggalkan shalat ketika berumur sepuluh tahun. Berdasarkan
riwayat Sabrah Al Juhani RA, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda:

4 f ct re; ii?tt, 1 d.$r)t,ofr FL
"Ajarkanlah shalat kepada anak kecil ketika berusia tujah tahun
dan pukullah karena tidak shalat ketika berusia sepuluh tahun."

Penjelasan:

Hadits riwayat Sabrah statusnya shahih. Diriwayatkan oleh
Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lainnya dengan sanad-sanad yang shahih.
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hosan." Lafazh riwayat Abu Daud
yaitu:

t>'1au;?t t:j
.-o7. t t o

la)-e ojlrbli

'tPerintahkanlah anak lcecil untuk melaksanakan (shalat)

apabila telah berusia tujuh tahun. Apabila telah berusia sepuluh
tahun, maka pukullah ia jika tidak melal<sanakan shalat. "

Lafazh riwayat At-Tirmidzi sama seperti yang disebutkan oleh
Imam Asy-Syirazi.

Nama Sabrah dengan huruf sin berbari s fathah dan huruf Da'
berbaris sukun. Beliau adalah Sabrah bin Ma'bad.

At-Tirmidzi danlainnya berkata, "Ada juga yang mengatakan
bahwa ia adalah Sabratr bin Ausajah Al Juhani Abu Tsurabah."

Ada yang mengatakan bahwa htnyah-nya adalah Abu Ar-Rabi.
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Diriwayatkan oleh Al Hafizh Abu Al Qasim Ali bin Al Hasan

Ad-Dimasygi, ymg dikenal dengan rutma Ibnu Asakir. Diriwayatkan

dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda:

i',a; r;?t) 1 y ir;i ii txdu,|?;t"ri trl
.,--r:zir e d t;it ry -i,t ili,.

"Perintahkonlah anak-anakrnu untuk melaksanakan shalat

ketilm mereka berumur tujuh tahun. Pulaillah merekn karena

tidak shalat lcetika mereka berumur sepuluh tahun, dan pisahkan

tempat tidur di antara mereka." HR. Abu Daud. Sanadnya

hasan.

Menggunakan hadits tersebut sebagai dalil sangatlah jelas,

karena hadits ini mencakup anak laki-laki dan perempuan dalam hal

perintah melaksanakan shalat, serta memukul jika tidak mau shalat.

Dalam hadits ini juga terdapat perkara lain, yaitu memisahkan tempat

tidur mereka.

Ketahuilah bahwa sabda Rasulullah SAW: .i!Ur, !Sl'11 tt7
"Perintahknnlah anak-anak kamu melaksanatran shalat," bukanlah

perintah dari Rasulullah SAW kepada anak-anak, melainkan perintah

kepada wali anak-anak. OIeh karena itu, wali wajib memerintahkan

anak-anak. Inilatr kaidah yang diketatrui secara umum dalam ushul

fikih, bahwa perintah dengan sesuatu bukanlah perintah terhadap

sesuatu, selama tidak ada dalil yang menxnjukkan demikian, seperti

firman Allah SWT, "'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka."

(Qs. At-Taubah [9]: 103)

Masalah:
Orang yang tidak dikenakan kewajiban melaksanakan shalat,

tidak diperintahkan untuk melaksanakannya, baik wajib maupun

sunah, kecuali anak kecil laki-laki dan perempuan. Mereka
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diperintahkan melaksanakan shalat sebagai anjuran apabila telah

sampai usia tujuh tahun, karena anak kecil telah mampu membedakan.

Anak kecil dipukul apabila telatr sampai usia sepuluh tahun. Jika

mereka belum mumayyiz, maka mereka tidak diperintatrkan

melaksanakan shalat, karena shalat tidak sah jika dilaksanakan oleh

orang yang tidak mumayyiz.

I*ury Asy-syirazi hanya menyebutkan anak kecil laki-laki.
Andai beliau menyebutkan anak kecil laki-laki dan perempuffi,

tentunJa lebih utama, karena tidak ada perbedaan antara anak kecil
laki-laki dengan anak kecil perempuan, tidak ada perbedaan pendapat

dalam masalah ini. Demikian dijelaskan oleh para ulama madzhab

Syaf i berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib yang telatr kami sebutkan

tadi. Perintah dan pukulan wajib dilakukan oleh wali, baik bapak,

kakek, orang yang menerima wasiat, maupun petugas yang ditugaskan

oleh hakim. Demikian disebutkan oleh ulama madzhab Syaf i,
diantaranya penulis kitab Asy-Syamil dan Al Uddah.

Disebutkan oleh penulis kitab Al (lddah dalam akhir bab:

Posisi lmam dan Makmum

Disebutkan oleh Al Muzani dari Imam Syaf i dalam Al
Mukhtashar. Dalil kaidah ini adalah firman Allah SWT:

"Dan perintahkanlah lrepada keluargamu mendirikan shalat."
(Qs. Thaahaa[2}]:132)

t'Peiiharalah dirimu dan keluargamu dari api nerala." (Qs- At-
Tahiiim [66]: 6)

Juga sabda Rasulullah SAW:
o

W'a;gol:
"Sesungguhnya anabnu memiliki hak terhadapmu." (HR
Muslim dari riwayat Ibau Amr bin Al Ash).

Juga sabda Rasulullatr SAW:

a

l-r.>

20 ll et uoi.u'SyarohAl Muhadzdzob



* ,tt ,P'Srt ,*.,
nt

olrC.tJY

"setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan

bertanggung jawab terhadap apa yang ia pimpin. Seorang laki-

laki adalah pemimpin dalam l<eluarganya, ia bertanggung

jm,vab terhadap apa yang ia pimpin. "

Imam Syafi'i berkata dalam Al Mukhtashar, "Para ayah dan

ibu harus mendidik anak-anak mereka, mengajarkan bersuci dan

shalat. Memukul anak-anak jika mereka mereka tidak melaksanakan

shalat setelah berakal."

Para ulama madzhab Syaf i berkata, "Wali anak-anak tersebut

memerintahkan anak-anak agar melaksanakan shalat berjamaah,

bersiwak, dan melaksanakan berbagai kewajiban agama Islam lainnya.

Mengajarkan tentang keharaman berbuat zina, melakukan hubungan

sejenis, meminum khamer, berdusta, bergosip, dan sebagainya."'

Imam Ar-Raf i berkatb, "Para Imam berkata, 'Para ayah dan

ibu wajib mengajarkan anak-anak mereka tentang bersuci, cara

melaksanakan shalat, dan berbagai kewajiban lainnya setelah mereka

berusia tujuh tahun, serta memukul mereka jika meningg4lkan

kewajiban setelah berusia sepuluh tahun. Upah pembayaran

mengajarkan kewajiban kepada anak-anak diambil dari harta anak-

anak tersebut. Jika anak-anak tersebut tidak memiliki harta, maka

menjadi kewajiban ayahnya. Jika tidak ada, maka menjadi kewajiban

ibunya."

Apakah boleh hukumnya memberikan upah pengajaran selain

Al Faatihah yang diambil dari harta anak kecil? Ada dua pendapat,

dan menurut pendapat al ashah hukumnya boleh. Permasalahan yang

berkaitan dengan ini telah dijelaskan dalam muqaddimah kitab ini,
penjelasan tentang pembagian ilmu
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7. Asy-Syirazi berkata, "Jika seseorang melaksanakan

shalat, kemudian ketika shalat ia memasuki usia baligh, maka
Imam Syafi'i berkata, 'Aku senang jika ia menyempurnakan
shalatnya dan tidak mengulanginya. Tidak ada dalil yang jelas

bagiku bahwa ia harus mengulangi shalatnya'. Abu Ishaq
berkata, 'tra harus menyempurnakan shalatnya, dianjurkan agar
ia mengulangi shalatnya'. Ucapan Imam Syafi'i, 'Aku senangt,

maksudnya adalah menggabungkan antara menyempurnakan
shalat dengan mengulangi shalat. Itulah pendapat yang kuat dari
nash Imam Syaf i. Pendapat yang mengatakan ia harus
mengulangi shalatnya, karena shalatnya tersebut telah sah. Ia
dibebani kewajiban melaksanakan shalat ketika ia sedang

melaksanakannya, maka ia harus menyelesaikannya, tidak harus
mengulanginya, karena ia telah melaksanakan shalat wajib
dengan syarat-syaratnya. Oleh sebab itu, jika ia melaksanakan
shalat pada awal waktu, kemudian ia baligh pada penghujung
waktu shalat, maka shalatnya sah.

Diriwayatkan dari Abu AI Abbas bin Suraij seperti
pendapat Abu Ishaq. Diriwayatkan juga darinya, ia berkata,

"Dianjurkan ^gar 
ia menyelesaikan. shalatnya, dan ia wajib

mengulangi shalatnya. >> Menurut pendapat ini, jika seseorang

melaksanakan shalat pada awal waktu shalat, kemudian ia akil
baligh pada penghujung waktu shalat, maka ia harus mengulang
shalatnya, karena shalat yang telah ia laksanakan sebelum akil
baligh dianggap shalat sunah. Oleh sebab itu, dianjurkan untuk
menyelesaikannya, dan ia harus mengulanginya kembali, karena
ia masih berada pada waktu shalat wajib dan ia belum
melaksanakannya.

Ada ulama madzhab Syaf i yang berkatar. "Jika ia telah
selesai melaksanakan shalat, kemudian ia memasuki usia akil
baligh,baligh, dan tidak ada waktu yang tersisa untuk melaksanakan
shalat, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya. Namun jika

dan tidak ada waktu
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waktu shaiat masih tersisa, maka ia harus melaksanakannya."

Pendapat ini tidak benar, karena jika ia wajib mengulangi shalat

ketika waktu shalat masih tersisa untuk melaksanakan satu kali
shalat, maka ia wajib mengulangi shalatnya jika waktu yang

tersisa cukup untuk melaksanakan satu rakaat."

Penjelasan:

Kesimpulan dari pernyataan Imam Asy-Syirazi ada dua:

Pertama,jika seseorang memasuki usia akil baligh saat sedang

melaksanakan shalat, maka ada tiga pendapat shahih menurut jumhur

ulama --{emikian menurut makna zhahir nash-, yaitu (1) harus

menyelesaikan shalatnya, dianjurkan agar ia mengulangi shalatnya,

akan tetapi tidak wajib. (2) dianjurkan menyelesaikan shalatnya dan ia

juga wajib mengulangi shalatnya. (3) menurut Al Ishthakhri, tidak

disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi, jika waktu shalat masih tersisa

cukup untuk melaksanakan shalat, maka ia wajib mengulangi

shalatnya, tetapi jika waktunya tidak cukup, maka ia tidak wajib

mengulangi shalatnya

Kedua, jika seseorang melaksanakan shalat dalam keadaan

masih anak-anak, kemudian ia memasuki usia akil baligh dalam waktu

shalat tersebut, maka ada tiga pendapat yang shahih, yaitu (l)
dianjurkan mengulangi shalatnya, akan tetapi tidak wajib. (2) wajib

mengulangi shalatnya, baik waktu yang tersisa sebentar maupun lama.

(3) disebutkan oleh Al Ishthakhri bahwa jika waktu yang tersisa

setelah ia akil baligh- cukup untuk melaksanakan satu shalat, maka

ia wajib mengulangi shalatnya. Jika waktunya tidak cukup, maka ia

tidak wajib mengulangi shalatnya.

Imam Asy-syirazi menyebutkan semua pendapat tersebut

secara umum. Semua ini berlaku pada semua shalat, selain shalat

Jum'at. Jika seseorAng melaksanakan shalat Zhuhur pada hari Jum'at,

kemudian ia memasuki akil baligh, dan masih memungkinkan baginya

untuk melaksanakan shalat Jum'at -jika telah kami katakan bahwa
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pada hari-hari lain ia wajib mengulangi shalatnya- maka ia wajib
melaksanakan shalat Junn'at. Jika tidak demikian, maka ada dua

pendapat yang masyhur, yang disebutkan oleh Imam Asy-syirazi
dalam bab: Shalat Jum'at: Pertama, ia wajib melaksanakan shalat
Jum'at, karena ia diperintahkan melaksanakannya. Ini juga pendapat

Ibnu Al Haddad. Menurut pendapat yang shahih, ia tidak wajib
melaksanakan shalat Jlm'at, sama seperti musafir dan hambasahaya
yang telah melaksanakan shalat Zhuhur, kemudian udzur mereka
hilang dan mereka telah memungkinkan untuk melaksanakannya,

maka mereka tidak wajib melaksanakannya. Tidak ada perbedaan

pendapat dalam masalah ini.

Cabang: Menurut pendapat madzhab Syaf i yang masyhur
dan disebutkan secara nash, apabila anak-anak memasuki usia akil
baligh dalam waktu shalat, dan ia telah melaksanakan shalat tersebut,
maka iatidak wajib mengulangi shalatnya.

Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berkata, "la wajib
mengulangi shalatnya, tetapi ia tidak wajib mengulangi bersucinya.',

Daud berkata, 'ola wajib mengulangi bersucinya dan
shalatnya."

Beliau berdalil terhadap Abu Hanifah bahwa shalat yang telatr
dilaksanakan anak-anak tersebut adalah shalat sunah, maka tidak bisa
berubah menjadi shalat wajib ini merupakan qiyas terhadap orang
yang melaksanakan shalat sebelum masuk waktu shalat.

Para ulama madzhab Syaf i berdalil bahwa anak-anak tersebut
telah melaksanakan kewajiban hariannya.

Syaikh Abu Hamid dan lainnya berkata, "Kami setuju dengan
rnereka yang mengatakan bahwa shalat tersebut tidak bisa berubah
menjadi shalat wajib. Oleh karena itu, kami katakan, 'Ia telah
melaksanakan shalat yang sama dengannya, dan shalat tersebut adalah
shalat sunah, sehingga ia tidak dituntut untuk melaksanakan yang
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wajib, bukan karena shalat tersebut berubatr menjadi shalat wajib'.
Jawaban terhadap orang yang melaksanakan shalat sebelum masuk

waktu shalat, bahwa ia tidak diperintahkan melaksanakannya, juga

tidak dianjurkan untuk dilaksanakan dan tidak diizinkan untuk

dilaksanakan. Berbeda dengan masalah yang sedang kita bahas ini."

8. Asy-syirazi berkata, "seseorang yang wajib
melaksanakan shalat, tetapi ia tidak dapat melaksanakannya -
mengingkari kewhjiban melaksanakan shalat- maka ia kafir,
sehingga wajib dihukum mati karena telah murtad dan

mendustakan berita dari Allah SWT. Jika ia tidak melaksanakan
shalat, namun tetap yakin bahwa shalat itu wajib, maka ia juga
wajib dibunuh."

Al Muzani berkata, "Ia wajib dipukul, tidak dibunuh."

Dalil bahwa ia harus dibunuh adalah sabda Rasulullah
SAW berikut ini:

,ol. t?, ,oio. t c !
_=i-.a^Jt ):i ;-.-e c-.-a;

'Aku dilarang membunuh orang-orang yang 
^"to*rooo*o,shalal"

Itu karena shalat merupakan salah safu dasar atau
pondasi agama Islam yang tidak bisa ditebus dengan jiwa dari
harta. Oleh sebab itu, orang yang tidak melaksanakannya harus
dibunuh, sama seperti dua kalimat syahadat. Kapankah ia
dibunuh? Dalam masalah ini ada dua pendapat: Abu Sa'id AI
Ishthakhri berkata, "I)ibunuh ketika ia meninggalkan shalat yang
keempat. Jika waktunya sempit maka dikatakan kepadanya,

'Jika engkau melaksanakan shalat maka kami tidak akan
membunuhmu, namun jika engkau tidak melaksanakan shalat
maka kami akan membunuhmu'. Itu karena mungkin saja ia

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll ZS



meninggalkan shalat kurang dari itu lantaran ada alasan

tertentu.t'

Abu Ishaq berkata, "Dibunuh ketika ia meninggalkan

shalat untuk yang kedua kalinya. Jika waktunya sempit, maka

katakan kepadanya, 'Jika engkau melaksanakan shalat maka

kami tidak akan membunuhmu, namun jika engkau tidak

melaksanakan shalat maka kami akan membunuhmu'. Ia dipaksa

bertobat, sebagaimana dilakukan kepada orang yang murtad,
karena ia tidak lebih dari orang murtad. Tentang paksaan bagi

orang yang murtad, ada dua pendapat: pertama, tiga hari. Kedua,

dipaksa bertobat saat itu juga. Jika ia tidak bertobat, maka ia

wajib dihukum mati. Bagaimanakah cara membunuhnya?

Disebutkan secara nash bahwa ia dihukum mati dengan cara

dipancung dengan pedang. Abu Al Abbas berkata, "Maksudnya
bukan dibunuh, akan tetapi dipukul dengan kayu dan pedang

hingga ia mau melaksanakan shalat, sebagaimana dilakukan
terhadap orang yang membunuh dan mencuri. Orang yang

meninggalkan shalat tidak dihukumi kafir, karena kafir itu
dengan akidah keyakinan, sehingga bila akidahnya benar, maka

ia tidak dihukumi kafir."

Ada madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa

meninggalkan shalat dapat menyebabkan orang menjadi kafir,
'berdasarkan 

sabda Rasulullah SAW berikut ini:

;'t;t W;'* ryiilt'!'; >L;Jt) ,At i
"Perbedaan antara kehaJiran dengan hamba Allah SIYT adalah

meninggalkan shalal Oleh karena itu, barangsiapa meninggolkan

shalat, maha sungguh ia telah kalir.u

Madzhab SyaIi'i berpegang kepada pendapat pertima,
dan hadits ini ditakwilkan.
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Penjelasan:

Hadits:

'it":it ,F e'-#
"Aht dilarang membunuh orang-orang yang melalaanakan
shalat." (HR. Abu Daud dalam sunannya, pembahasan tentang

adab, bab: Hukum Laki-Laki yang Menyerupai Perempuan).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa ada seorang taki-laki
yang menyerupai perempuan dihadapkan kepada Rasulullah SAW.
Laki-laki itu menghiasi kedua tangan dan kakinya dengan daun pacar.

Rasulullah SAW lalu bertanya,"Ada apa dengan orang ini?" Mereka
menjawab, "Wahai Rasulullah, ia telah menyerupai perempuan."

Rasulullah SAW lalu memerintahkan agar ia diasingkan ke An-Naqi'.
Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak
membunuhnya?" Beliau menjawab: 'it:;it P ,f Q "1p, dilarang
membunuh orang-orang yang melaksanakan shalat." Sanadnya

dha'if, karena terdapat seorang perawi yangmajhul.

An-Naqi' adalatr tempat perlindungan. Disebutkan dalam bab:

Menggarap Tanah Kosong.

Al Baihaqi meriwayatkan hadits tersebut dari riwayat
Abdullah bin Adi bin Al Khiyar, dari Abdullah bin Adi Al Anshari,
dari Rasulullatr SAW, yang diriwayatkan dengan makna.
Diriwayatkan secara mursal dari Ubaidullah, dari Rasulu[ah SAW.

Adapun hadits:

s:y,.at !; #\ ,st u
"Perbedaan antara kekafiran dengon hamba ,nian SWT

adalah meninggalkan shalat. " Hadits shahih. HR. Muslim dari Jabir
dengan maknanya, sebagaimana akan kami sebutkan dalam beberapa
permasalahan cabang menurut beberapa madzhab.
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Mengenai ucapan Imam Asy-Syirazi, 'oltu karena shalat

merupakan salah satu dasar atau pondasi agama Islam, sehingga tidak

bisa ditebus dengan jiwa dan harta. Oleh karena itu, orang yang

meninggalkannya harus dibunuh, sama seperti dua kalimat syahadat."

Dhamir (kata ganti) pada kata ,ri! kembali kepada 8)trJt ,t"i
(kewajiban melaksanakan shalat). Ini dapat dipahami dari konteks

kalimat, meskipun tidak disebutkan secara teks.

Makna fiEJl adalatr .rer4lr (dasar-dasar). Bentuk tunggalnya

adalalr ;i6.r dengan huruf dal berbais kasrah. Makna kalimat "tidak

dapat ditebus dengan jiwa dan harta" adalatr untuk membedakannya

dengan zakat,puasa dan haji. Orang yang meninggalkan salah satunya

tidak akan dijatuhi hukuman bunuh. Demikian juga dengan orang

yang meninggalkan keseluruhannya.

Pembahasan hukum secara terperinci yaitu: Dalam masalatr ini

ada beberapa permasalahan; pertama, jika seseorang meninggalkan

shalat dalam bentuk mengingkari kewajibannya, akan tetapi ia tidak

meninggalkannya, maka ia kafir murtad berdasarkan ijma' kaum

muslim. Imam (pemimpin) wajib membunuhnya, karena ia telatr

murtad, kecuali ia kembali masuk Islam. Semua hukum yang

berkaitan dengan orang-orang murtad jatuh pada dirinya, baik orang

yang mengingkari shalat itu laki-laki maupun perempuan. Ini jika ia

tumbuh di tengah-tengah kaum muslim. Namun jika ia baru masuk

Islam, atau tumbuh di perkampungan badui, jauh dari kaum muslim,

sehingga hukum wajibnya shalat tersembunyi bagi dirinya, maka ia

tidak dinyatakan kafir bila hanya mengingkarinya. Akan tetapi kita

harus mengajarkan kepadanya tentang kewajiban melaksanakan

shalat. Bila setelah itu ia tetap ingkar, barulah ia dikatakan telah

murtad.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana mungkin Imam Asy-

Syirazi tidak menyebu&an syarat ini, yaitu orang tersebut tumbuh di
tengatr-tengatr kaum muslim, padahal perkara ini adalah syarat. Tidak
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ada perbedaan pendapat dalam masalatr ini." Jawabannya yaitu, "Itu

karena dalam ungkapan Imam Asy-Syirazi telah terdapat sesuatu yang

menunjukkan syarat, yaitu kalim at: 1198 i,t? irf sebab makna rzr*
menurut pakar bahasa Arab adalah orang y*g rn"t gingkari sesuatu

setelatr mengetahuinya. Demikian dijelaskan oleh penulis kitab l/
Mujmal dan tainnya. Telatr saya jelaskan dalam Tahdzib Al Asma'.

Cabang:

Masalah Pertama: Orang yang mengingkari kewajiban puasa

Ramadhan, atau zakat, atau haji, atau kewajiban Islam lainnya, atau

mengingkari pengharaman zina, khamer, dan perkara-perkara yang

diharamkan lainnya, padahal perkara itu adalah suatu perkara yang

telah diketahui secara umum, baik masyarakat khusus maupun

masyarakat awam, maka orang yang mengingkari semua itu statusnya

murtad. Namun, pengingkaran terhadap perkara yang telah disepakati,

tetapi hanya diketahui oleh orang-orang khusus, seperti perkara cucu

perempuan dari anak laki-laki yang berhak merrdapatkan warisan

sebanyak seperenam dari harta jika,ia bersama-sama dengan anak

perempuan. Atau seperti masalah haram menikahi perempwu.r dalam

masa iddah, perkara-perkara seperti ini diingkari, maka orang yang

mengingkarinya tidak kafir, karena ada udzur. Tetapi kita wajb

memberitahukan perkara-perkara ini agar kaum muslim mengetahui

dan meyakininya. Inilatr'pendapat yang shahrft dalam masalah ini.

Terdapat pembahasan tambahan, insya Allah akan kami jelaskan

dalam kitab Ar. Riddah (murtad).4

Masalah Kedua: Orang yang meninggalkan shalat, akan tetapi

tidak mengingkarinya, terbagi menjadi dta: Pertama, ia meninggalkan

a Imam Nawawi tidak sampai pada pembahasan tentang ar-riddah. Kami telah
membuat penjelasan berdasarkan kerangka yang telah ditetapkan oleh Imam An-
Nawawi dan telah diakui oleh para syaikh serta para hakim. Telah dikoreksi oleh
para pakar dari Lembaga Riset Al Azhar.
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shalat karena suatu udzur tertentu, seperti tertidur dan lupa. Oleh

karena itu, ia hanya harus hanrs meng-qadha-nya. Waktunya luas dan

ia tidak berdosa. Kedua, meninggalkannya tanpa ada udzur, karena

malas dan menganggap enteng. Ia dianggap berdosa dan wajib
dihukum mati apabila ia melakukannya terus-menerus. Apakah ia
kafir? Ada dua pendapat, yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi dan

lainnya. Pertama, ia kafir. Al Abdari berkata, "Ini adalah pendapat

Manshur Al. Faqih dari kalangan madzhab Syafi'i." Disebutkan oleh
Imam Asy-Syirazi dalarn kitabnya tentang masalah khilaf, dari Abu
Ath-Thayyib bin Salamatr, dari para ulama maddrab Syafi'i. Kedua,ia
tidak kafir. Inilatr pendapat shahih yang disebutkan secara nash, yang

dipegang oleh jumhur ulama. Imam Asy-Syirazi telah menyebutkan

dalil kedua pendapat ini, dan akan kami jelaskan dalam pembatrasan

cabang beberapa madztrab ulama. Al Muzanni berkata, "Orang
tersebut ditatran dan dididik, tidak dibunuh."

Jika dihukum mati, kapankah ia dibunuh? Dalam masalah ini
ada lima pendapat. Pertamo, ia dihukum mati ketika meninggalkan
satu kali shalat, hingga waktunya habis. Inilah pendapat yang shahih

dan dipilih oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitab ArTanbih, nanrxr
tidak beliau sebutkan di sini. Kedua, ia dihukum mati apabila waktu
shalat yang kedua telah berakhir (dan ia tetap tidak melaksanakan

shalat). Ketiga, ia dihukum mati apabila waktu shalat yang keempat

telah habis. Keempat, ia dihukum mati apabila meninggalkan empat

kali shalat. Kelima, ia dihukum mati apabila meninggalkan beberapa

kali shalat hingga jelas bagi kita batrwa ia telatr terbiasa meninggalkan
dan meremehkan shalat.

Pendapat yang dipegang madzhab Syaf i adalah pendapat

yang pertama. Oleh sebab itu, para ulama madzhab Syafi'i berkata,

"Yang dijadikan pedoman adalatr tidak melaksanakan shalat pada

waktu yang telah ditentukan. Jika seseorang meninggalkan shalat
Zhuhur, maka ia tidak langsung dihukum mati, hingga tenggelam
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matahari. Apabila ia meninggalkan shalat Maghrib, maka ia tidak
dihukum mati, hingga terbit fajar;'

Ar-Rafi' i berkata, "Demikian disebutkan oleh Ash- Shaidalani,
diikuti oleh para Imam."

Mosalah ketiga: Para ulama madzhab Syaf i berkata,
"Berdasarkan semua pendapat tersebut, maka orang yang
meninggalkan shalat tidak dijatuhi hukuman mati hingga ia diminta
untuk bertobat. Apakah cukup diberikan waktu saat itu saja? Atau
harus diberi tempo selama tiga hari? Ada dua pendapat. Penulis kitab
Al uddah berkata, "Pendapat al ashah adalah ia cukup diberi waktu
saat itu saja. Ada dua pendapat, menurut satu pendapat dianjurkan
agar ia dituntut supaya bertobat. Sedangkan menurut pendapat lain
diwajibkan."

' Masalah heempat: Menurut pendapat shahih yang disebutkan
secara nash dalam naskah lmam Al Buwaithi, orang yang
meninggalkan shalat dibunuh dengan pedang pada tengkuknya
sebagaimana hukuman pada orang yang murtad.

Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan
shalat dipukul dengan besi atau kayu. Dikatakan kepadanya,
"Laksanakanlah shalat! Jika tidak maka kami akan membunuhmu."
Terus-menerus diulangi hingga ia mau melaksanakan shalat, atau ia
dijatuhi hukuman mati. Ini adalatr p,endapat Ibnu Suraij, sebagaimana
disebutkan oleh Imam Asy-syirazi dan para ulama madzhab Syaf i
lainnya.

Cabang: Jika orang yang tidak melaksanakan shalat telatr
dijatuhi hukuman mati, maka menurut pendapat yang shahih ia tetap
dimandikan dan dikuburkan di pemakaman kaum muslim. Kubumya
tetap ditinggikan, sama seperti kuburan lainnya. Dalam masalah ini
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terdapat perbedaan pendapat, dan akan kami sebutkan dalam kitab Al

Jana'iz.

Cabang: Jika sultan akan menjatuhkan hukuman mati

kepadanya, namun ia berkata, "Aku telah melaksanakan shalat di

rumahku," maka hukuman mati tidak jadi dilaksanakan, karena

ucapannya dipercaya. Demikian dinyatakan oleh penulis At-Tahdzib

dan lainnya. Jika ia meninggalkan shalat, kemudian ia berkata, "Aku

meninggalkan shalat karena lupa, atau karena dingin, atau karena

tidak ada air, atau karena ada najis pada tubuhku," dan alasan-alasan

lainnya, bauk alasan-alasan tersebut benar maupun batil, maka penulis

At-Tatimmah berkata, "Dikatakan kepadanya, 'Laksanakanlatt

shalat'!" Jika ia tidak mau melaksanakannya, ia tidak dihukum mati

menurut madzhab Syaf i, karena hukuman mati hanya dijatuhkan

pada orang yang sengaja menunda pelaksanaan shalat dari waktu yang

telah ditetapkan, dan itu tidak terwujud.

Ada pendapat yang mengatakan batrwa ia tetap dihukum mati

karena sikap keras dan perlawanannya: Jika ia berkata, "Aku sengaja

meninggalkan shalat dan aku tidak mau melaksanakannya," maka ia

dijatuhi hukuman mati, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah

ini. Jika ia berkata, "Aku sengaja meninggalkan shalat, tidak ada

alasan," dan ia tidak berkata, "Aku tidak melaksanakan shalat," maka

ia tetap dihukumi mati menurut pendapat yang shahih, karena

kesalaharurya telatr terbukti.

Ada pendapat lain yang menyebutkan batrwa ia tidak dihukum

mati selama ia tidak menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak

melaksanak an q adha shalatnya.

Cabang: Jika seseorang tidak mau berwudhu, maka dijatuhi

hukuman mati, rnenurut pendapat yang shahift, karena shalat tidak sah

tanpa wudhu.
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Ada yang berpendapat bahwa ia tidak dihukum mati, menurut

hadits yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i.

cabang: Jika seseorang tidak mau melaksanakan shalat

Jum'at dan berkata, "Aku melaksanakan shalat Zhuhur;" tanpa ada

alasan, maka Al Ghazali dalam Al Fatawa menyatakan bahrva ora4g

tersebut tidak dihukum mati, karena orang yang meninggalkan puasa

tidak dihukum mati, sehingga orang yang meninggalkan shalat Jum'at

lebih layak tidak dihukum mati, sebab shalat Jum'at memiliki

pengganti (shalat Zhuhur), dan kewajiban melaksanakan shalat Jum'at

gugur disebabkan banyak udzur.

Ar-Rafi'i menyebutkan pendapat lain yang ia riwayatkan dari

Al Ghazali dalam masalah ini.

Menurut Asy-Syasyi dalam Al Fatawa, orang tersebut

dihukum mati karena telah meninggalkan shalat Jum'at, meskipun ia

melaksanakan shalat Zhuhur, karena tidak tergambar kapan ia akan

meng-qadha-Lya, sebab shalat Zhuhur bukan qadha bagi shalat

Jum'at.

Syaikh Abu Amr bin Ash-Shalah memilih pendapat Asy-

Syasyi, beliau telah menjelaskan dalil-dalilnya dan membahasnya

dengan baik dalam fatwa-fatwanya.

Cabang: Jika seseorang tidak mau melaksanakan shalat yang

telah ia nadzarkan, maka ia tidak dihukum mati. Pendapat ini

disebutkan oleh penulis Al Bayan.

Cabang: Jika seseorang membunuh orang yang meninggalkan

shalat dalam masa tuntutan agar bertobat, maka penulis Al Bayan

menyebutkan bahwa orang yang membunuh itu tidak berdosa dan

tidak perlu membayar jaminan, karena sama seperti membunuh orang
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yang murtad. Demikian disebutkan Al Qaffal dalam Al Fatawa,

"Tidak ada hukum qishash dalam kasus tersebut."

Ar-Rafi'i berkata, "Ini menjadi jawaban berdasarkan pendapat

shahih yang disebutkan secara nash tentang pelaku zina yang

muhshan, bahwa tidak ada hukum qishash bagi orang yang

membunuhnya."

. Al Qaffal berkata, "Jika ia gila sebelum hukum dilaksanakan,

maka ia tidak dibunuh ketika dalam keadaan gila. Jika ada orang yang

membunuhnya, maka hukum qishash harus dilaksanakan. Demikian

juga jika ia mabuk. Jika seseorang murtad gila atau mabuk, kemudian

ada orang yang membunuhnya, maka tidak ada hukum qishash,

karena telah terjadi kekafiran."

Cabang: Pendapat madztrab-m adzhab ulama tentang orang

yang meninggalkan shalat karena malas, akan tetapi ia tetap meyakini

bahwa shalat itu wajib.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i yang masyhur, ia tetap dihukum

mati sebagai hukuman bukan karena kekafiran. Demikian juga

menurut pendapat Imam Malik serta sebagian besar kalangan salaf

dan khalaf.

Sekelompok ulama berkata, "Orang tersebut dihukumi kafir,

maka hukum orang murtad berlaku bagi dirinya dalam segala hal."

Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib. Ibnu Al Mubarak,

Ishak bin Rahawaih berpegang pada pendapat ini. Juga menurut

riwayat al ashah dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Demikian juga

menurut Manshur Al Faqih dari kalangan madzhab Syaf i,

sebagaimana disebutkan tadi.

Ats-Tsauri, Abu Hanifah, para ulama madzhab Hanafi,

sekelompok ulama Irak, dan Al Muzanni, berkata, "Orang tersebut

tidak dihukumi kafir dan tidak dibunuh, akan tetapi dijatuhi hukuman

ta'zir dan dipenjara hfngga ia melaksanakan shalat."
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yaitu:

Pendapat yang menyatakan kafrr ditolak dengan hadits Jabir

RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

e:l3r !7 ,sJt) ,)'-l)t ,#:t J*')t i'ot
"sesungguhnya (batas) antaro seorang hamba dengan

lremusyrilran dan kekafiran adalah perbuatan meninggalkan

shalat. " (HR. Muslim, dengan lafazh seperti ini.

,Slti )'-bt
"Kemusyriknn dan kckafiran," dengan ,n.nr***an huruf

WCTW.

Dalam riwayat lain, selain riwayat Muslim, disebutkan:

: ;tit ,i 9:4t
"Kemusyrilran atau lretraJiran." 

'

Lafazh tambatran yang disebutkan oleh Imam Asy-syirazi

';E '.;l W; ;*
"Siapa yang meninggalkannya (shalat), malra sungguh ia telah

lrafir."

Lafazh tambahan tersebut tidak terdapat dalam Shahih Muslim

dan kitab-kitab induk lainnya.

Diriwayatkan dari Buraidah RA, dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda:

7 '";t,S; ;;it:ar'*i q. urtt i*tt
"Perjanjian antara Kami dengan mereka adalah shalat.

Barangsiapa meninggallcan shalat, maka sungguh ia telah

ka/ir." (HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih."
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Diriwayatkan dari Syaqiq bin Abdillah Al Uqaili -tabi'in
yang telah disepakati kemuliaannya- ia berkata, "Paxa sahabat Nabi

Muhammad sAw tidak memandang suatu amal dapat menyebabkan

kekafiran jika ditinggalkan, selain shalat."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Kitab: Iman, dengan

sanad shahih. Mereka mengqiyaskannya dengan kalimat tauhid.

Abu Hanifah dan mereka yang sependapat dengannya berdalil

dengan hadits Ibnu Mas'ud RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

F0 ,gt'1t''..$r :p\ ,sLL..Ol # fft r; i7l )

*GJ).'o rr-jt,...i,rn'!.Sitj, o;ig
"Darah seorang muslim tidak halal (tidak boleh dibunuh)

kecuali ia melahtkan salah satu dari tiga perlmra, yaitu: orang

yang telah menikah melakukan perbuatan zina, membunuh,

meninggalkan agamanya (murtad), dan memisahlmn diri dari
jamaah. " (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Disebutkan: .ltlt, ini adalah salah satu bentuk kata, sedangkan

kata yang populer adalah dengan hurufya': gtlt. Hadits ini diqiyaskan

kepada orang yang meninggalkan puasa, zakat, haji, dan semua

perbuatan maksiat.

Sementara itu, para ulama madzhab Syaf i menjatuhkan

hukuman mati, dengan berdalil pada ayat, "Maka bunuhlah orang-

orang musyrikin itu dimana saia lmmu jumpai merelm, dan

tangl<aplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat

pengintaian. Jika merekn bertobat dan mendiriknn shalat dan

menunaikan zakat, maka beriloh kebebasan kepada mereka untuk

berjalan;'(Qs. At-Taubah [9]: 5).

Diriwayatkan daxi Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda:
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$UJLir?'t !r ^[ v tf r.,ii5 ,b; ol t o I
ol oyl

fkt u; tra sr; ,ik'1r t;i3 ,itirt t$i ,*t ii,
o t1..c;, , r'.. ,.&tyts t'rtvi ,&

'lAku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka

bersalcsi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah

utusan Allah, mendirikan shalat, serta menunaikan zatat. Jika

merelra melakukan itu, maka darah dan harta mereka

terpelihara darilat." (HR.Al Bukhari dan Muslim)

;;;it,F *'*ki
"Aht dilarang membunuh orang'orang yang melaksanaknn

shalat. " Diqiyaskan kepada kalimat tauhid.

Mereka yang menyatakan batrwa orang yang tidak

melaksanakan shalat tidak kafir, berdalil dengan hadits Ubadah bin

Ash-shamit RA, ia berkata, "6ku mendengar Rasulullah SAW

bersabda:

At,'.. t 4r't, ,.ol c. 1.
o*s ,fr-fs ,Ft u calll

-:. t c.

?t;-k P
,,i);-'uf ,4, i' +'; os J##)'"k'f)'itt ,AS.

,rs 'oy, 
,:d 'i iu 'o1,Ira! 

,irr JL { 't\t'Ji I ;:, ,:;

'Lima shalat yang. diwaiibkan Allah SW. Barangsiapa yang

memperbaiki wudhunya, melaksanakan shalat pada wahunya,

serta menyempurnakan ruht dan khusyunya, maka ia memiliki

perjanjian di sisi Allah SW agar Allah SW mengampuninya.

Siapa yang tidak melakukan itu, maka ia tidak memiliki

perjanjian bagi Allah SWT. Jil@ Allah SW berkehendak maka

$t gul

A t .. .,1,,

OPPI

alz.t
.4JJt
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Allah SW mengampuninya, dan jika Allah SWT berkehendak
maka AIIah SW mengadzabnya. " Ini adalah hadits shahih yang
diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad-sanad

yang shahih.

Hadits-hadits shahih umum lainnya adalatr sabda Rasulullatr
SAW berikut ini;

|a; ?, ',. . \
.4.:2ir J.*) dlr o\ity tf & -_*3,-6 u

"Siapa yong mati dalam lceadaan mengetahui bahwa tiada
tuhan selain Allah, maka ia masuk surga. " (HR. Muslim)

Juga hadits-hadits lainnya yang s,Lma dengan ini. Banyak
kaum muslim yang tidak melaksanakan shalat namun tetap
mewariskan harta warisan dan menerima harta warisan. Jika mereka
kafir dan tidak diampuni, maka tentunya tidak mewarisi dan tidak
mewariskan harta warisan. lni adalah jawaban terhadap mereka yan!
mengafirk4n orang yang meninggalkan shalat, berdasarkan hadits
Jabir, Buraidatr, dan riwayat Syeqiq.

Sebenarnya semua hadits itu mengandung makna bahwa orang
yang meninggalkan shalat tersebut sama seperti orang kafir pada
sebagian hukumnya, yaitu wajib dihukum mati. Takwil ini didasarkan
pada gabungan antara nash-nash syariat dengan kaidatr-kaidah yang
telah kami sebutkan. Qiyas mereka ditolak karena ada nash-nash yang
telah kami sebutkan. Jawaban terhadap dalil Abu Hanifatr, bahwa itu
bersifat urnurn, kemudian dikhususkan oleh dalil-dalil yang telah kami
sebutkan tadi. Qiyos mereka tidak diterima karena ada nash-nash.
Inilah ringkasan terkait masalah ini.

Cabang: Beberapa perkara yang berkaitan dengan keutamaan
shalat lima waktu. Diantaranya adalah yang telah kami sebutkan
dalam permasalahan cabang yang telatr kami sebutkan tadi.
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa ia mendengar

Rasulullah SAW bersabda:

"t';J# i; 
F;:, ffi"€*i TrtFLf 'i e?'i

,$.ri :Jl3 ts.'r7 *:|'i,rd Y :trJu troll *:;'n ,fi. b
rl-rbAr,* il' t,-.J-";.ir 

"(fui,y"Apalcah pendapat lamu jila oda ,unfi yang mengalir di

depan rumah salah seorang dari lramu, lalu ia mandi di sungai

itu sebanyak lima kali sehari, maka adaknh kotoran yang

tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak ada kotoran yang tersisa

walau sedikit pun." Rasulullah SAW lalu bersabda:

"Demikianlah perumpamaan shalat lima waktu, Allah SW
menjadikannya sebagai menghapus' kesalahan-kcsalahan."

(HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata: Rasulullatr SAW

bersabda:

'J.,,:f ,:€fl 76.',;' k -# ,yS u*dt ?f;ill P
6/ o 2 o, a.l- ,o

'?l't '-r^' ?' 'f I
"Perumpamaan shalat lima waldu itu seperti ,ungof yorg
mengalir di depan rumah salah seorang di antara kamu, ia

mandi di sungai itu lima kali setiap hari." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda:

'# f 6W. qitw a;j";t Sy.'-a;^-trj nltbbt
'l,4a
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"shalat lima wahu, dari shalat Jum'at ke shalat Jum'at

(berilatnya) menjadi penghapus (dosa) yang ada diantaranya,

selain tidak melakukan dosa-dosa besar. " (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Musa, bahwa Rasulullah SAW

bersabda:

^At'y-; ,a3'-)t .V u
"Siapa yang melaksanakan dua shalat pada waWu sejuk atau

teduh, akan masuk surga."

Makna dua shalat pada waktu sejuk atau teduh adalah shalat

Subuh dan Ashar. Insya Allah hadits-hadits seperti ini akan disebutkan

selanjutnya pada awal bab: Shalat Jamaah.
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;\"tt of)t-.Ut
Bab: Waktu-Waktu Shalat

l. Asy-Syirazi berkata, "Awal waktu Zhuhur adalah ketika

matahari telah tergelincir. Akhir waktu Zhuhur adalah ketika

bayang-bayang sesuatu sama seperti sesuatu tersebut, tidak

seperti bayang-bayang seseorang ketika matahari tergelincir."

Dalilnya adalah riwayat lbnu Abbas RA, bahwa

Rasulullah SAW bersabda:

'libril AS mengimamiku hetika berada di pintu Ka'bah sebanyak

dua hall Beliau shalat Zhuhur bersamahu pada hali pertama ketika

matahari tergelincir dan bayang-bayang seperti tali sandal.

Kemudian ia shalat bersamaku pada kali terakhir (di akhir waktu)

kefiha bayang-bayang segala sesuatu sama s;epefii bentuk aslinya'

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas RA adalatr dasar dalam waktu-waktu

shalat. Imam Asy-syirazi menyebutkan bagiannya. Kami akan

menyebutkan hadits ini secara keselurr:han, dengan menyertakan

beberapa hadits lain yang menjadi dasar tentang waktu-waktu shalat.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda:
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'b Jr\tt".,lt e'jpt"t:;,;';4t ry;.b ql
;A ,Y',JY ok 'w- ,:;-iJt S* i 4tjttt ;a';it ,k
,Cilt,W( r,Ar * )'b * ;at ;*|,r\t'"i,
y,-ilt o j',b 

""it J2'"i ,''rfut qv'e iqlt Jr"'i
! . z' g"Jy ok ,b'pt 4t3t ;)t -rvj .eAt ,{'iu+;it i?:,

,i1)J 6- :Jui ,J-b ,)1. dt i .,rr\t
.,r')t i-6 u.Y e,U.lr, ,,!t$ "#tr

"Jibril mengimamilat ketika berada di sisi Baitullah sebanyak
dua kali. Ia melaksanokan shalat Zhuhur pertama t@li lrctil@

bayang-bayang seperti tali sandal. Kemudian ia shalat Ashar
kettlra bayang-bayang segala sesuatu seperti sesuatu itu.

Kemudian'ia melaksanalmn shalat Maghrib ketika matahari
tenggelam dan orang yang berpuasa berbuka. Kemudian ia
melalrsanakan shalat Isya ketfka mega merah telah hilang.
Kemudian ia melaluanakan shalat Subuh kettka fajar (shadiq)

terbit dan makanan telah haram bagi orang yang berpuasa.

Kemudian ia melaksanakan shalat Zhuhur untuk yang kedua
kalinya, ketilu bayang-bayang segala sesuatu seperti segala

segala sesuatu itu, seperti awal waktu Ashar kemarin.
Kemudian ia melaksanakan shalat Ashar kettka bayang-bayang

segala sesuatu seperti dua bentuk aslinya. Kem,udian ia
melalaanakan shalat Maghrib seperti waktu yang pertama.
Kemudian ia melaksanakan shalat Isya pada waktu akhir kettka
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sepertiga molam telah hilang. Kemudian ia melalcsanakan

shalat Subuh ketilm bumi telah diterangi cahaya. Kemudian

Jibril menoleh kepadaku seraya berkata, 'll/ahai Muhammad,

sesungguhny.a ini adalah waWu para nabi sebelum englmu.

Waku shalat adalah di antara duawahu ini'." (HR. Abu Daud,

At-Tirmidzi, dan para penyusun kitab As'Sunan lainnya).

Diriwayatkan pula oleh Al Hakim Abu Abdillah dalam l/
Mustadrak Ia berkata, "Hadits ini shahih." At-Tirmidzi berkata,

"Hadits hasan."

Hadits tersebut merupakan riwayat At-Tirmidzi. Sedangkan

hadits lain diriwayatkan dengan maknanya.

Hadits tentang Jibril mengimami shalat diriwayatkan oleh

sekelompok sahabat selain Ibnu Abbas, namun tidak disebutkan dalam

kitab-kitab yang masyhur. Dalam kitab Al MuhadzdzaD disebutkan:

gl;tr vU .ri (di pintu Ka'bah), tetapi yang disebutkan dalam kitab-

kitab masyhur adalah: gilr .ry (di sisi Ka'batr).

Terdapat r,iwayat At-Tirmidzi dari Jabir, dari Rasulullah SAW,

beliau bersabda:,!-h'ril "Jibril mengimamiht. "

At-Tirmidzi lalu rnenyebutkan riwayat yang sama seperti

riwayat Ibnu Abbas, diriwayatkan dengan maknanya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits riwayat Ibnu Abbas adalah hadits

hasan." Beliau lalu berkata, "Muhammad berkata." Maksudnya adalatr

Imam Al Bukhari, "Hadits yang paling shahih tentang waktu-waktu

shalat adalatr hadits riwayat Jabir."

Diriwayatkan dari Buraidah RA, dari Rasulullah SAW, batrwa

seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang waktu

shalat, lalu Rasulullah SAW bersabda:
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ii'6 yi ;i:#tt t)tu -i";t ,;,t- *ib k
',..ct!,.*t t ca.
et-aat 4r .*iltj At;vG t;i'"n'fitt iv:$ iti'i
lrn";ltiv1t;i ; pr ?v e ,";;ltiv1;;i'"n {U
'ui t5 ,'at et e '$t;Cit;;i ;',rtt qv |E
Ar;;. oi ;:v A,.;;.e ur;;Iu ;;l ;6r'7;t ors

.v', ,:rt a$ '6'; t;?i U; ]*furt ,e,Jr -)-*j

,yt U +; t "-; irilit,q'6fut'4'o1,f * Ft
'.iy,L:t 

>4 ,.p ,y,ilt ui :Jv ; W.'iG ?-;)t 'V)
' .'i:rr v ir.'t"ra ir' , 

ju ..i,r J;) u- 6 ,.trlt Jtii

"shalatlah bersama kami dalam dua ini 
-maksudnya 

dalam

dua hari ini-. Ketika matahari telah tergelincir, Rasulullah

SAW memerintahkan Bilal, lalu Bilal mengumandangkan adzan.

Rasulullah SAI{ lalu memerintahkan Bilal (untuk adzan dan

iqamat), lalu Rasulullah SAIV melaksanaknn shalat Zhuhur.

Kemudian Rasulullah SAI{ memerintahkan Bilal (untuk adban

dan iqamat), lalu Rasulullah SAW melalcanalan shalat Ashar,

letile itu matahari sedang tinggi, terang, dan bersih. Kemudian

Rasulullah SAW memerintahlmn Bilal (untuk adzan dan

iqamat), lalu Rasulullah SAW melalcsanakan shalat Maghrib
kettka matahari telah tenggelam. Kemudian Rasulullah SAW

memerintahkan Bilal (untuk adzan dan iqamat), lalu Rasulullah

SAlt melalrsanakan shalat Isya ketika mega merah telah hilang.

Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal (untuk adzan

dan iqamat), lalu Rasulullah SAIA mebksanakan shalat Subuh

ketilra fajar (shadiq) telah terbit. Pada hari lcedua, Rasulullah

SAW memerintahkan Bilal (agar adzan dan iqamat) untuk
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melalcsanakan shalat Zhuhur ketika cuaca telah teduh, maka

Bilal adzan dan iqamat untuk shalat Zhuhur setelah teduh.

Rasulullah SAW melalesanalmn shalat Ashar kettka matahari

sedang di atgs, dan beliau mengakhirkannya lebih dari waktu

pada hari sebelumnya. Kemudian beliou melalcsanakan shalat

Maghrib sebelum mega merah menghilang. Kemudian beliau

melalaanakan shalat Isya setelah lewat sepertiga malam. Beliau
juga melaksanakan shalat Subuh l@tilu fajar menerangi. bumi.

Rasulullah SAW lalu berkata, "Dimanalah orang yang

bertanya tentang waWu shalat? " Laki-laki itu menjawab, "Saya,

wahai Rasulullah." Rasulullah SAW lalu bersabda: "Waktu

shalat lamu adalah antaro waktu yang telah kamu lihat." (HP..

Muslim).

Dalam hadits lain, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
disebutkan batrwa pada waktu Maghrib, pada hari kedua, Rasulullah

SAW memerintatrkan Bilal iqamat untuk shalat Maghrib sebelum

mega merah menghilang.

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari RA, ia berkata:
)z

-i6- ,'b ,1L ii * $!ar #t; V'tU gr-, ;tir 
^fi

$f;.'# J; i< Y u6tt ),;tt,*t'e ';-;:t luii
n ,irr; J..;;rt) ,',,-.Ar $)',b .pu ?v:v i;i ;
P', ivi;
a! t o6-r,

.'re 'nLl ors ';:r ,,'rWlt :-;'?4r

,4-)au ?vii i;f ; U;',#'t,
t..l
o)'l

s!r
,* -::tt *i,E
,? *tt n *nt 

"f'"n 
6,ltt qv'e iqst ?vG i;i

"l'n 
,>ttt 'r't L^3r 4b i'Jfr'U^ti W Jrat

e';"tt?l#;1u pr;rj'uti; os &'pt
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,,-)tt 
"f'A 

l,At y'r*t )t irri ,1irnt, Q u,ir
J:u' .f; tk &iqt"1 '; ittt yh+,'s ,?

/oa

.(nci6 ;. iSv,,lu;',j.ilr Gi
Seorang laki-laki dalang bertanya kepada Rasulullatr SAW

tentang waktu-waktu shalat. Akan tetapi, Rasulullah SAW tidak

memberikan jawaban sedikit pun. Rasulullah SAW lalu

melaksanakan shalat Subuh ketika fajar telatr terbelah, ketika

manusia hampir saling dapat mengenali antar'a satu sama lain,

Rasulullah SAW kemudian memerintahkan (agar adzan dan

iqamat), lalu beliau rnelaksanakan shalat Zhuhur ketika matahari

telah tergelincir. Orang yang bertanya itu lalu berkata, "Telah
tengah hari." Ia lebih mengerti daripada mereka. Rasulullatr

SAW lalu memerintahkan (agar adzan dan iqamat), lalu beliau

melaksanakan shalat Ashar, ketika itu matahari tinggi di atas.

Rasulullatr SAW lalu memerintalrkan (agar adzan dan iqarrrat),

kemudian beliau melaksanakan shalat Maghrib ketika matahari

telah tenggelam. Rasulullah SAW lalu rneinerintahkan (agar

adzan dan iqamat), kemudian Rasulullah SAW melaksanakan

shalat Isya ketika mega merah telatr hilang.

Keesokan harinya Rasulullah SAW menunda pelaksanaan ,tutut
Subuh hingga melewati waktunya. Orang yang bertanya itu
berkata, "Matahari telatr terbit atau hampir terbit." Rasulullah

SAW kemudian menunda pelaksanaan shalat Zhuhur hingga

mendekati waktu shalat Ashar pada hari kemarin. Kemudian

Rasulullah SAW menunda pelaksanaan shalat Ashar hingga

melewati waktunya. Orang yang bertanya itu berkata, *Matahari

telah memerah." Rasulullah SAW lalu menunda pelaksanaan

shalat Maghrib hingga mega merah hilang. Kemudian

Rasulullah SAV/ menunda pelaksanaan shalat Isya hingga

sepertiga malam yang pertama. Kemudian tiba waktu pagi,
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Rasulullah SAW memanggil orang yang bertanya itu seraya

berkata, "Wahu shalat adalah di antara dua wahu lni. " (HR.

Muslim). Hadits-hadits tentang ini sangat banyak, dan insya

Allah akan kami sebutkan pada tempatnya.

Makna sabda Rasulullah SAW: ',yb 
'if 

"Malaikat Jibril
mengimamiku." adalah malaikat yang mulia, utusan Allah SWT

kepada para rasul-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada

mereka.

Tentang lafazh Jibril ini terdapat sembilan bentuk,

sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Al Anbari. Juga diriwaya&an

dari Ibnu Al Anbari oleh Abu Manshur Mauhub bin Ahmad bin

Muhammad bin Al Khadhar Al Jawaliqi dalam kitab Al Mu'arrab,

yuito ,J*,z Jibril, $-fr Jabnl, #:-b Jibra'ill, ,P.th Jibra'il, ,k:i"
larayil,'$ft Jibra'iil, ,P:hjibra'i[ i,r* hbnn, d^ i--h Jibrin.

Beberapa kelompok pakar tafsir berkata, "Disebutkan oleh

penulis Al Muhkam, Al Jauhari dan lainny4 dari para pakar bahasa

Arab, tentang nzrma Jibril dan Mika'il, bahwa Jibr 1a dan Mik el'.
adalatr dua nama yang diimbuhkan kepada Iil et,-l dan Jt Il, yang

merupakan dua nama Allah SWT."

Mereka berkata, "Makna Jibr .1t dan Mik ,rJr. datam bahasa

Suryani adalah hamba,s maka maknanya adalah hamba Allah."

' Seorang ilmuan Yahudi bernama Murad Min Fari menyebutkan dalam Al Qurra'
an wa Ar-Rabbanun, cetakan Ar-Ragha'ib, Dar Al Mu'ayyid, Mesir.

Beliau mengatakan batrwa kata;foltr.,t dalam bahasa Ibrani disebut #t--r dengan

hurufya', yang terdiri dari dua kata: rs.rr dan 
"t1t.

Kata f,.+ adalah dari mashdar 6L;,, huruf ha' tidak dilafadrkan, yang artinya

mengalahkan.
Orang-orang Yahudi menyangka Ya'qub AS bergulat dengan Tuhan (Allah SWT

Maha Suci dari apa yang mereka sifati), kemudian Ya'qub mengalahkan Tuhan,

maka ia dinamakan ,Ft1-1.-, yang artinya orang yang mengalatrkan tuhan. Dengan

kehendak Allah SWT, Allah SWT merobek mulut mereka, melumpuhkan tangan

mereka, mengekang, dan menghinakan mereka. Sedangkan menurut kita, makna
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Abu Ali Al Farisi berkata, "Ini keliru dilihat dari dua aspek;

pertama, Jibr 1* dan Mik eJ+ tidat dikenal sebagai nama-nzrma Allah
SWT dalam bahasa Arab. Kedua,jika memang demikian, maka akhir
nama tersebut tidak boleh bertanwin, menurut kaidatr bahasa Arab,
pastilah baris akhirnya selamany a maj rur,seperti ii,r rr, (Abdullahi). "

Al Wahidi berkata, "Pendapat Abu Ali ini menyatakan bahwa

nama ini tidak dikenal dalam bahasa Arab. Sementara sekelompok

ulama berpegang kepada pendapat yang pertama. Menurutku,
pendapat yang benar adalah pendapat Abu Ali, karena pernyataan

mereka tidak ada dasarnya."

Adapun kata ,*bjr diambil dari kata r,(lijt, karena jelasnya di
tengah hari. Sabda Rasulullah SAW: )t:;t[t'/p.;?t kata frrllJrdibaca
dengan huruf syin berbaris kasrah, yang maknanya adalah, salah satu

tali sandal yang berada pada bagian atas sandal. Maknanya di sini
bukanlah sebagai batasan atau syarat, akan tetapi karena tergelincirnya
matahari kurang daripada itu.

Mengenai .1fu' dan i?r, Abu Muharrunad Abdullatr bin
Muslim bin Qutaibah berkata dalam Awa'il Adab Al Katib, "Ada
orang yang menyangka kedua, kata ini mengandung satu makn4
padahal tidak demikian..Makna #Jl adalatr bayangyl pada waktu pagi
dan petang, sejak pagi hingga petang hari. Makna Jhlt adalah sesuatu
yang menutupi. Seperti ungkapan 'W A r;f 1am berada di bawah
bayang-bayang atau perlindunganmu). Juga ungkapan i:fr p. Makna
kalimat: bro.e, Jb adalah kawasan yang tertutupi oleh pohon dan

daerah sekeliling pohon. Makna ,J"Ul J, adalah pekatnya malam,
karena gelapnya malam itu menutupi segala sesuatu. Makna u.".lt .p
?d1luh 

pandangan yang tertutup karena panas teriknya. Sedangkan

fft s6146 bayang-bayang yang hanya ada setelah tergelincirnya
matahari. Oleh sebab itu, bayang-bayang sebelum tergelincir matahari

#l.rt adul"h hamba Allah. Meskipun mereka melakukan berbagai penyimpangan,

Allah SWT tetap memberikan hak mereka di dunia dan akhirat.
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tidak disebut ruiJt, dan yang disebut rill hanyalah bayang-bayang

setelah tergelincirnya matahari, karena bayang-bayang,.tersebut

mengembalikan dari satu sisi kepada sisi yang lain. Arti r'lt adalah

LrIr. Inilah pendapat Ibnu Qutaibatr, dan pendapat ini sangat

berharga. Lafazh-lafazh ini telah aku jelaskan dalam Tahdzib Al
Asma'wa Al-Lughat.

Hukum-Masalah: Kaum muslim telatr sepakat bahwa awal

waktu Zhuhur adalah ketika zawal (matahari telah tergelincir).
Demikian menurut riwayat ijma'. Dilaksanakan oleh banyak kaum

muslim. Dalilnya adalah hadits-hadits tadi.

Makna zawal adalah tergelincimya matatrari yang terlihat jelas

pada kita, bukan zawal itu sendiri, karena zav,al lebih dahulu daripada

tergelincirnya matahari yang terlihat jelas pada kita. Akan tetapi zawal
itu tidak dijadikan sebagai pedoman. Beban hukum dan masuknya

waktu shalat hanya berdasarkan za,tyal yang terlihat jelas oleh kita.
Jika seseorang bertakbiratul ihram untuk melaksanakan shalat Zhuhur
sebelum zawal terlihat jelas, kemudian setelah zawal baru terlihat
jelas, atau ketika ia bertakbiratul ihram zawal baru terlihat jelas, maka
shalat Zhuhur yang ia laksanakan tidak sah. Meskipun takbiratul
ihram tersebut dilakukan setelah zcvval, namun zaw,al tersebut belum
terlihat jelas bagi kita. Demikian disebutkan oleh Imarh Al Haramain
dan lainnya. Mereka berkata, iiAdapun sebelum munculnya bayang-
bayang, maka itu termasuk waktu Istiwo'."

Demikian juga dengan shalat Subuh, jika seseorang berusatra

mencari waktu shalat Subuh, kemudian terbit fajar (shadiq), dan ia
mengetahui bahwa ia telah melaksanakan shalat Subuh setelatr terbit
fajar (shadiq), akan tetapi dalam waktu yang tidak jelas tentang
terbitnya fajar bagi orang yang melihat langsung dengan mata kepal4
maka shalat Subuhnya tidak satr.
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Adapun akhir waktu shalat Zhuhur adalah ketika bayang-

bayang sesuatu sama seperti sesuatu tersebut, tidak sama seperti

bayang-bayang yang ada pada saat tergelincirnya matahari. Jika ini
telah keluar, maka telah masuk waklu Ashar secara bersambung

dengannya, dan tidak ada kesatuan waktu antara waklu shalat Zhuhur

dengan shalat Ashar. Ini menurut madzhab Syafi'i. Demikian juga

menurut Imam Al Auza'i, Ats-Tsauri, Al-Laits, Abu Yusuf,

Muhammad, dan Ahmad

' Atha dan Thawus berkat4 "Jika bayang-bayang sesuatu telah

sama seperti sesuatu tersebut, maka telah rnasuk waktu Ashar. Waktu

setelahnya adalah waktu untuk Zhuhur dan Ashar secara bersama-

sama hingga tenggelamnya matahari."

Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Al Muzani, dan Ibnu Jarir

berkata, "Jika bayang sesuatu telatr sama seperti sesuatu tersebut,

maka kira-kira empat rakaat setelah itu adalatr waktu Zhuhur dan

Ashar. Kemudian waktu setelahnya adalah waktu untuk shalat Ashar

saia."

Malik berkata, "Jika bayang sesuatu telah sama seperti sesuatu

tersebut, maka itulah akhir waktu Zhuhur dan awal waktu Ashar
secara bersama-sama. Jika terdapat tambahan yang jelas, maka waktu
Zhuhur t€lah keluar."

Satu riwayat dari Malik menyebutkan bahwa waktu Zhuhur
bersambung hingga tenggelamnya matatrari

Abu Hanifah berkata *Waktu Zhuhur terus ada hingga

bayang-bayang sesuatu seperti dua. Jika lebih dari itu, meskipun
sedikit, maka itu adalatr awal waktu Ashar."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Ibnu AI Mundzir
berkata, 'Mereka yang berpendapat seperti ini hanya Abu Hanifah'."
Mereka yang mengatakan adanya kesatuan waktu antara Zhuhur dan

Ashar berdalil dengan hadits Ibnu Abbas diatas, "Rasulullah SAW
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melaksanakan shalat Zhuhur pada hari kedua pada waktu beliau

melaksanakan shalat Ashar pada hari pertama." 
:

Disebutkan pula dari Ibnu Abbas:

*'tt, )? ?'u *-Du:*t #\t * dt'&
"Rasulullah SAW menggabungkan shalat di Madinatr tanpa

alasan takut dan tidak sedang bepergian." (HR. Al Bukhari dan

Muslim)

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

.A,\j, f? f 'u
a.

"Tanpa adanya alasan takut dan hujan."

Itu menunjukkan batrwa Zhuhur dan Ashar memiliki kesatuan

waktu.

Mereka berkata, "Itu karena waktu shalat-shalat itu ditambah,

sesuai dengan penjelasan Jibril pada hari kedua. Juga karena adanya

pilihan. Oleh sebab itu, harus ada penambatran waktu Zhuhur."

Para ulama madzhab Syafi'i berdalil dengan hadits Abdullah

bin Amr bin Al Ash RA, bahwa Rasulullatr SAW bersabda:

ti\ i, l\'irt nLlt L'-i Lfr;-'of il.';tt ry F,ilt'& tt\
,e;)t 'g* titi ,;At')x'oi jI,';j ;y'aut '#"
J\*,t';y a|t $* iti ,',r*)t'";A'oi i\i3 fY

' 
$rr #|jl*,r'lp ir*;t'€* tip;;A; k- ri

"Apabila kamu shalat Subuh maka sesungguhnya waldunya

hingga terbit tanduk matahari yang pertama. Kemudian apabila

lramu melaksanalmn shalat Zhuhur, mola sesungguhnya

walctunya hingga tiba walctu Ashar. Apabila kamu shalat Ashar,
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maka sesungguhnya waktunya hingga matahari menguning.

Apabila kamu melaksanakan shalat Maghrib, maka

sesungguhnya waktunya hingga mega merah menghilang.

Apabila lcamu melaluanalcan shalat Isya, maka sesungguhnya

waktunya hingga pertengahan malam." (HR. Muslim, dari

beberapa j alur periwayatan)

Dalam jalur riwayat lain disebutkan:

tc .?,1 c, o .a','r*,sr'pX 
1 
6 :#)i'-it; isy pt u;

"Vf/aktu shalat Zh,uhur adalah apabila matahari telah

tergelincir, selamawaWu Ashar belum tiba."

Mereka juga berdalil dengan hadits Abu Musa tersebut dari

Shahih Muslim.

Dalam hadits itu disebutkan tentang waktu shalat Zhuhur pada

hari kedua:

9-tu, ,At ;ir'a t;; ok ,b;Pt 
"l'"n"Rasulullah SAW lalu menunda pelaksanaan shalat Zhuhur

. hingga mendekati waktu shalat Ashar seperti kemarin."

Rasulullah SAW kemudian bersabda pada akhirnya:

i'G ; v U,St

"WaHu (shalat Zhuhur) di antara duo*olau ini."

Itulah nash batrwa waktu Zhuhur tidak lebih dari itu. Oleh

sebab itu, harus dilaksanakan pada waktu tersebut. Tidak ada kesatuan

waktu antara shalat Zhuhur dengan Ashar. Juga berdalil dengan hadits

Abu Qatadah RA, bahwa Rasulullatr SAW bersabda:
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i>,-ar'H'lU ,* L'-At C\

"Ketahuiloh, sesungguhnya pada tidur itu tidok ada sifat

berlebihan. sesungguhnya sifat berlebihan itu hanya ada pada

orang yang tidak melaksanakan shalat hingga tiba wawu shalat

yang lain." '

Hadits tersebut disebutkan oleh Muslim dalam hadits yang

panjang. Mereka berdalil dengan hadits-hadits yang banyak,

diantaranya hadits yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil dan dengan

qiyas (analogi) yang tidak dibutuhkan karena adanya hadits-hadits

yangshahilr dan jelas.

Jawaban terhadap hadits :

J*j q,,i, 
t- :y',b.,7::\t iA"t e ?,'o, e

4 i,r'J?'Jb 
'';:.>'oitt i;t'G ))ast o..

.a

"(Jibril) melalcsanakan shalat Ashar bersamaht pada hari

pertama ketika bayang'bayang sesuatu seperti sesuatu itu. Ia
juga melaksanakan shalat Zhuhur bersamalru pada hari kedua

kettl<a bayang-bayang sesuatu seperti sesuatu itu. "

Maknanya adalah, shalat Ashar dilaksanakan pada hari

pertama ketika bayang-bayang sesuatu seperti sesuatu itu, dan selesai

shalat Zhuhur pada hari kedua ketika bayang-bayang sesuatu seperti

sesuatu itu. Dengan penjelasan ini, maka jelaslah awal waktu Ashar

dan akhir waktu Zhuhw. Jika dinyatakan batrwa ada kesatuan waktu

antara shalat Zhuhur dengan Ashar, maka tidak ada batasan akhir

waktu shalat Zhuhur, karena tidak adanya kejelasan. Sedangkan pada

akhir hadits disebutkan:

,L; iiteA'fi\i
.6?\ti1|a e

cc
c,. / o. . t

i;s ir.t U c-erl
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"Waktu (shalat Zhuhur) di antara duawaktu ini."

Syaikh Abu Hamid berkata, "Itu karena makna kalimat ini
adalah, waktu kosong bagi dua waktu shalat tersebut adalah ketika
bayang-bayang sesuatu seperti sesuatu itu. Kami tidak
menggabungkan dua waktu shalat tersebut, karena itu adalatr awal

waktu Ashar. Dengan takwil kami nyatakan bahwa waktu itu adalah

awal waktu Ashar, sedangkan waktu Zhuhur tetap pada hakikat
waktunya. Perbandingan takwil yang kanri lakukan terhadap lafazh
hadits tersebut adalah firman Allah SWT:

"Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu mereka mendelrnti
. alrhir iddahnya, maka rujukilah mereka." (Qs. Al Baqarah [2]:

231)

"Apabila lcamu menthalak istri-istrimu, Ialu habis masa

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi
mereka. " (Qs. Al Baqarah l2l:232)

Maksud ';rif. pada ayat pertama adalatr mendekati akhir masa

iddah, selanjutnya adalah masa berakhrrlya iddaft. Penggunaan kata
ini dalam kalimat disebutkan, #t ldr $ (musafir itu sampai ke
negeri) jika musafir tersebut telah sampai di negeri tersebut, meskipun
ia belum memasukinya. Disebut ilLr. apabila musafir tersebut telah
memasuki negeri itu.

Jawaban terhadap penggabungan (amak) shalat di Madinah
ada dua:

Pertama, adakemungkinan maknanya yaitu, Rasulullah SAW
menunda pelaksanaan shalat Zhuhur hingga akhir waktunya dan

melaksanakan shalat Ashar pada awal waktunya, sehingga terlihat
seperti jamak, padahal bukan jarnak. Takwil ini menurut dua orang
trmam dari kalangan tabi'in, yaitu Abu Asy-Sya'tsa Jabir binZaid-ia
riwayatkan dari Ibnu Abbas- dan Amr bin Dinar. Kedua riwayat ini
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shahih berasal dari mereka, disebutkan dalam Shahih Muslim dan

lainnya.

Kedua, dilakukan berdasarkan suatu alasan, adakalanya karena

turun hujan dan adakalanya karena sakit. Akan kami jelaskan dalam

bab: Shalat Musafir.

Pendapat mereka, batrwa ada tambatran dalam pelaksanaan

shalat, didasarkan pada keterangan dari Malaikat Jibril, maka

tambatran-tambatran tersebut harus ditetapkan berdasarkan nash-nash.

Sedangkan dalam masalah tambatran ini tidak ada nash yang

menjelaskannya dan tidak ada pintu untuk melakukan qiyas (analogi).

Abu Hanifatr berdalil dengan hadits Ibnu Umar RA, bahwa ia

mendengar Rasulullatr SAW bersabda:

it;ut DJ. ; cr ;\t;'#'& q €'
';1e3t $ & 6*lritt trit *f G,ti ,u.3

,6
.ar L^jl".

,tq).P

J"-)r J.r)r *f eJ i ,G,rtG,rtt;bL( d:'fr'rQ

€,*tE vtrt \PL a|ft i,1, D;. d\ti*
,*,rt *ttWL,u;3t 7i,r; J\U or;str1.rf

,,#t c ptV. :r'-;'.*Ll di'"f ,/6t JLi iv)
'p?ntiJiri ,y"i'gl k ;;j llt;Gt-,u.(#?,
'r-# :ji,v :rju ;;'n i ;f 'u "€,Jjb|b ;F:

i*'l; *,t1 ,-N
"Kelrplralan kamu di antara umat-urnat pendahulu kamu

sebagaimana antaro shalat Ashar hingga matahari tenggelam.

Orang-orang Yahudi diberi kitab Taurat, kemudian mereka

melalcsanalrannya hingga setengah hari, kemudian mereka tidak
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melal<sanakannya, lalu masing-masing rnereka diberi satu
qirath. Kemudian orang-orang Nasrani diberi Kitab Injil,
mereka melaksanakannya hingga shalat Ashar, kemudian
mereka tidak melaltsanakannya. Lalu mereki diberi satu qirath
satu qirath. Kemudian kita diberi Kitab Suci Al Qur'an, lalu kita
melaksanakannya hingga tenggelam matahari. Jadi kita diberi
masing-masing duo qirath. Orang-s7sng Yahudi dan Nasrani
berlrata, 'Wahai Tuhan kami, Englrau telah memberilmn dua
qirath kepada masing-masing merelra. Sedangkan kepada komi
Englrau berikan satu qirath. Padahal amal kami lebih banyak'.
Allah lalu berJirman, 'Apakah Akt telah berbuat zhalim kepada
kamu tentang balasan kamu walau sedikit?' Mereka menjawab,
'Tidak'. Allah berfirman, lhulah karunia-Ku, Afu berikan
lrepada orang yang Afu kehendaki'." (HR. Al Bukhari dan
Muslim)

Mereka berkata, "Ini dalil bahwa waktu shalat Ashar lebih
pendek daripada waktu shalat Zhuhur. Padahal, sebenarnya waktu
shalat Zhuhur dan waktu shalat Ashar sama. Mereka berdalil dengan
beberapa qiyas (analogi) dan dalil-dalil yang tidak ada dasarnya serta
tidak tepat dalam penetapan waktu-waktu shalat."

Para ulama madzhab Syaf i menolak pendapat mereka dan
berdalil dengan hadits Ibnu Abbas, hadits shahih, sebagaimana

dijelaskan sebelumnya.

Para ulama madzhab Syafi'i berdalil dengan banyak hadits
yang terdapat dalam shahih Al Bukhari Muslim dan kitab-kitab
lainnya.

I*u-- Al Haramain memberikan kalimat yang ringkas, .,Hal

yang kami jadikan dasar adalatr hadits Jibril. Dalil mereka yang
menolak hanyalah hadits yang disebutkan Rasulullah sAw tentang
perumpamaan (Yahudi dan Nasrani), sedangkan perumpamaan itu
adalah kiasan. Hadits yang mereka jadikan dalil perlu ditakwilkan,
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sedangkan hadits yang kami jadikan dalil tidak perlu ditakwilkan, dan

masalah dua waktu shalat ini tidak membutuhkan qiyas (analogi)."

Para ulama madzhab Syaf i menjawab hadits Ibnu Umar

dengan empat aspek:

Pertama,jawaban Imam Al Haramain tersebut.

Kedua, maksud ucapan mereka, "Lebih banyak diamalkan,"

yaitu, gabungan pengamalan dua kelompok ini lebih sering

dilaksanakan.

Ketiga, waktu setelah shalat Ashar dengan adzarr, iqamat,

bersuci, dan shalat sunah, lebih sedikit daripada waktu antara shalat

Ashar. dengan tengah hari.

Keempar, disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid dalam At-Ta'liq,

dari Abu Sa'id Al Ishthakhri, "Banyaknya perbuatan tidak selalu

menunjukkan lamanya suatu waktu. Terkadang ada orang yang dapat

melakukan banyak perbuatan dalam waktu yang singkat, sementara

orang lain melakukannya dalam waktu yang lebih lama."

Cabang: Zhuhur memiliki tiga waktu:

l. Waktu utama, yaitu awal waktu. Akan ddelaskan perbedaan

pendapat tentang orang yang mendapatkan waktu utama,

sebagaimana disebutkan oleh Imarn Asy-Syirazi.

2. Waktu pilihan, yaitu waktu setelah waktu utama hingga akhir

waktu shalat.

3. Waktu udzur, yaitu waktu Ashar bagi orang yang boleh

menjamak shalat karena alasan bepergian jauh atau hujan.

Demikian menurut mayoritas ulama, batrwa waktu shalat

Zhuhur ada tiga.

Sementara itu, Al Qadhi Husein berkata, "Shalat Zhuhur

memiliki empat waktu:
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2.

J.

4.

1. Waktu utama, yaitu ketika bayang-bayang sesuatu seperti
seperempat sesuatu tersebut.

Waktu pilihan, yaitu ketika bayang-bayang sesuatu seperti
setengatr sesuatu tersebut.

Waktu boleh, yaitu ketika bayang-bayang sesuatu seperti sesuatu
tersebut, dan itulatr akhir waktu Zhuhur.

'Waktu udzur, yaitu waktu Ashar bagi orang yang boleh
melaksanakan shalat jarnak karena bepergian atau karena adanya
hujan."

Cabang: Imam Asy-syirazi mengawali pembahasan dengan
waktu shalat Zhuhur, seperti yang dilakukan Syafi'i dan para urama
madzhab Syaf i, mengikuti perbuatan Jibril mengimami Rasulullah
sAw. Ia mengawalinya dengan pelaksanaan shalat Zhuhur, seperti
yang dijelaskan.

Al Bandaniji berkata, "Syaf i dalam eaul Jadid
mengawalinya dengan shalat Zhuhur,6 sedangkan darari qaur qadim
mengawalinya dengan shalat Subuh.'

Demikian juga menurut para ulama fikih. Jika ada yang
berkata, "Bagaimana mungkin diawali dengan Zhuhur, sedangkan Isra
terjadi pada malam hari, dan shalat lima waktu diwajibkan pada
malam hari? Jadi, shalat pertama setelah itu tentulah shalat subuh.,,
Jawabannya adalah secara nash, shalat pertama yang diwajibkan di
antara lima shalat tersebut adalah shalat Zhuhur.

6 Dalam Azh-Zhahir /i Gharib Atfazh Mukhrashar Ar Muzanni karya Imam Abu
Manshur Al Azhari, ia berkata, "shalat yang pertama disebut Zhuhur, diantaranya
firman Allah swr, "Dan di waktu kamu berada di waktu Zhuhur." (es. Ar-Ruum
[30]: l8)

72a! t$l Kaum itu memasuki waktu Zhuhur atau waktu tengah hari, yaitu ketika
matahari telah tergelincir.
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cabang: Penulis Al Bayan berkata, "Apabila matahari telah

tergelincir, maka wajib melaksanakan shalat Zhuhur. Dianjurkan

untuk melaksanakan shalat Zhuhur ketika itu, dan tidak perlu

menunggu bayang-bayang seperti tali sandal.

As-Saji meriwayatkan dari Imam Syafi'i, bahwa itu

dianjurkan, bukan diwajibkan. Pendapat ini tidak kuat.

Ada juga yang berpendapat batrwa tidak boleh melaksanakan

shalat Zhuhur hingga bayang-bayang seperti tali sandal, berdasarkan

hadits Jibril AS. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menyebutkan ini dalam

komentamya, ymg ia riwayatkan dari sebagian ulama. Ia berkata, "Ini

bertentangan dari .kesepakatan para ahli fikih, serta bertentangan

dengan hadits-hadits. Dalil kami adalatr hadits Abu Musa dan Ibnu

Amr bin Al Ash tadi:

'ul;.lr *st: tit .W *t
'Waktu Zhuhtr ihr ketika matatrari telatr tergelincir'. 

'

tergelincir, ketika itu bayang-bayang seperti tali sandal jika dilihat dari

belakang. Bukan beiani menunda pelaksanaan shalat Zhuhur hingga

bayang-bayang terlihat seperti tali sandal.

Cabang: Tentang Mengetahu i Zawal (Tergelincirnya

Matahari)

Para ulama madzhab Syafi'i berkatq "Za'n'al adalah miringnya

matatrari dari tengah langit setelah tengah hari. Tandanya yaitu

bertambalurya bayang-bayang setelah sebelumnya berkurang. Bayang-

bayang seseorang pada pagi hari adalatr memanjang. Semakin

matahari naik, maka panjang bayang-bayang itu semakin berkurang.

Ketika tengah hari, bayang-bayang itu terhenti. Apabila matatrari telah

tergelincir, maka bayang-bayang itu semakin bertambah. Jika Anda

ingin mengetatrui apakatr matahari telah tergelincir, maka
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tancapkanlah tongkat atau benda lain di atas tanah yang datar dan

ketahuilah ujung-ujung bayang-bayangnya, kemudian amatilah. Jika

bayang-bayangnya berkurang, berarti matatrari belum tergelincir.

Teruslah perhatikan hingga bertambah. Jika bayang-bayangnya telah

bertambah, berarti matatrari telah tergelincir."

Para ulama madzhab Syaf i berkata, "Terdapat perbedaan

kadar. bayang-bayang untuk mengukur tergelincirnya matahari, sesuai

dengan perbedaan waktu dan negeri. Qayang-bayang pendek ketika
tergelincirnya matahari terjadi pada musim panas, ketika siang hari
lebih lama. Bayang-bayang panjang terjadi pada musim dingin, ketika
siang hari lebih pendek."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib meriwayatkan bahwa Abu Ja'far
Ar-Rasibi berkata dalam Al Mawaqit, "Pada penghujung siang hari

yang panjang pada musim pils, di kota Makkah tidak ada bayang-

bayang orang ketika tergelincirnya matatrari. Ifu berlangsung selama

dua puluh enam hari sebelum berakhirnya, dan dua puluh enam hari
setelah berakhirnya. Pada hari-hari ini, ketika orang tidak dapat

melihat bayang-bayangnya, sesungguhnya matahari belum tergelincir.
Apabila bayang-bayang telah terlihat, berarti matatrari telatr

tergelincir. Hari-hari lain sepanjang tahun di kota Makkah sama

seperti di negeri-negeri lain."

Syaikh Abu Hamid meriwayatkan dalam ta'liqnya: Tidak ada

bayang-bayang orang di kota Makkah ketika tergelincirnya matahari.

Peristiwa itu terjadi satu kali dalam setahun, dan tidak terjadi pada

hari yang lain.

Para ulama madzfrab Syaf i berkata, "Panjang manusia ifu
enam kaki setengatr bila diukur dengan panjang telapak kakinya
sendiri."

Cabang: Tentang firman Allah SWT,
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Jji i;l g,.#i ljl.iitAi A
"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai

gelap malam." (Qs.Al Israa' [7]: 78)

Makna ,y, * adalah gelapnya malam.

Mengenai makna tlifur, terdapat perbedaan pendapat di

kalangan ahli tafsir, ahli fikih, dan alrli bahasa Arab.

Demikian juga menurut para ulama madzhab Syaf i,
"Maknanya adalah tergelincimya matahari." Ini merupakan pendapat

Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Burdah, Aisyah, dan Al
Hasan Al Bashri.

Abu Hanifah berkata, "Maknanya adalah tenggelamnya

matahari." Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu

Zud. Dw pendapat ini masyhur dalam kitab-kitab ahli tafsir dan ahli

batrasa Arab. Di antara pakar bahasa Arab yang menyebutkan dua

pendapat ini adalah Ibnu Qutaibah, Al Azhari, dan Al Jauhari.

Az-Zubudi dan Ibnu Faris menyebutkan dalam kitab

Mukhtashar Al 'Ain, bahwa maknanya adalah tergelincirnya matahari.

Pendapat ini dipilih oleh Al Azhari dan Al Jauhari.

Menurut Ibnu Qutaibah, maknanya adalah tenggelamnya

matahari.

Manfaat perbedaan pendapat tersebut yaitu, apakah shalat

Zhuhur wajib dilaksanakan pada awal waktu?

Menurut madzhab Syaf i, hukumnya wajib, sedangkan

menurut Abu Hanifah, tidak demikian. Akan dijelaskan secara

panjang lebar dalam pembatrasan selanjutnya.

2. Asy-syirazi berkata, '(Awal waktu shalat Ashar adalah

ketika bayang-bayang sesuatu seperti bayang-bayang tersebut

dan ada sedikit tambahan. Sedangkan waktu akhirnya adalah
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ketika bayang-bayang sesuatu itu seperti dua. Ini berdasarkan
riwayat Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

'libril shalat Ashar bersamaku ketika bayang-bayang segala
sesuatu seperti sesuatu itu Kemudian Jibril shalat (Ashar)
bersamaku paila kali terakhir ketika bayang-bayang segala sesuatu
seperti dua."7 Kemudian habistah waktu ihhtiyor (pilihin), dan yang
tersisa hanyalah waktu jawaz (boteh) dan wahtu tunai (ada),
hingga tengge lam matahari "

Abu Sa'id Al Ishthakhri berkata, ,,Apabila bayang-bayang
segala sesuatu seperti dua, maka habislah waktu shalat Ashar.
Waktu setelahnya adalah waktu qadha (mengganti).,'

Pendapat madzhab pertama berdasarkan riwayat Abu
Qatadah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

& iv* ?,i Lf'

"Berlebihan itu bukanlah ketiha tidur. sesungguhnya berlebihan itu
hanya ada pada orang yang terjaga; engkau tunda pelaksanaan
shalat hingga masuh wakta shalatyang lain.,

7 AI Aztrari berkata dalam Gharib At Mukhtashar, ,,Ashar itu disebut dengan
Ashar."

orang Arab berkata: *tlt: i:j"itdti lii, maka seseorang itu datang pada pagi
dan petang hari.

Makna it;.titadalah pagi dan petang.
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Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas tersebut shahih, telah dijelaskan

sebelumnya. Hadits Abu Qatadah juga shahih. Disebutkan oleh Abu

Daud dengan latazh seperti ini dengan sanad shahih menurut syarat

Muslim. Disebutkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya dengan

maknanya:

&rfui'S;.n; *Li::tct
,c

,b-p dt Gd
ur\t Jtin,

"Pada tidur itu tidak ada sifat berlebihan. Sesungguhnya sifat
berlebihan itu hanya ada pada orang yang tidak melaksanakan

shalat hingga tibawaktu sholat yang loin."

Kata'ih$t dengan huruf ya' dan q af berbais fat h ah.

Nama Abu Qatadatr adalah Al Harits bin Rab'i. Ada juga yang

mengatakan batrwa namanya adalatr An-Nu'man bin Rab'i. Namun

ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Amr bin Rab'i.

Pendapat yang shahih adalatr pendapat pertama. Beliau berasal

daxi golongan Anshar, suku Salami di Madinah. la disebut

penunggang kuda Rasulullah SAW. Ia pernah ikut serta dalam Perang

Uhud, Khandaq, dan peperangan lainnya setelah itu bersama-sama

dengan Rasulullah SAW. Terdapat perbedaan pendapat apakah ia ikut
serta dalam Perang Badar? Ia wafat di Madinah pada tahun 54 H,
dalam usia 70. Semoga Allah SWT meridhainya.

Masalah:
Menurut madzhab Syaf i, waktu Ashar masuk ketika bayang-

bayang segala sesuatu seperti bayang-bayang itu, tidak lagi sama

seperti bayang-bayang yang ada ketika tergelincimya matatrari. Itu
terjadi apabila waktu Zhuhur telah habis. Tidak ada kesatuan waktu

antara waktu shalat Zhuhur dengan waktu shalat Ashar, dan tidak ada
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pemisah antara keduanya. Ini menurut madzhab Syafi,i, dan telah
dijelaskan sebelumnya mengenai pendapat beberapa madzhab ulama
tentang masalah ini.

Mengenai ucapan Imam Asy-Syirazi: iSU; ;"si 'sril (dengan

sedikit tambahan), demikianlah disebutkan oleh 
'syaf i secara nash

dalam Mukhtashar Al Muzani. Demikian juga disebutkan oleh syaikh
Abu Hamid, Al Mawardi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili,
jumhur ulama Irak, Al Mutawalli, dan ulama Khurasan lainnya.

Penulis Adz-Dzakha'ir berkata, "Para ulama madzhab Syafi,i
berbeda pendapat tentang tambahan ini. Ada tiga pendapat; pertama,
untuk menjelaskan akhir bayang-bayang, hingga bayang-bayang itu
seperti bentuk aslinya. Jika tidak dinyatakan demikian, maka waktu
telah masuk sebelum tambahan tersebut tedadi, hanya sekadar
terjadinya kesamaan antara bayang-bayang dengan bentuk aslinya.
Dengan dernikian, tambahan tersebut adalatr waktu shalat Ashar.
Kedua, tambahan tersebut adalah bagian dari waktu shalat Zhuhur,
dan waktu shalat Ashar hanya terjadi setelahnya. Ini merupakan zahir
kalimat syaf i, demikian menurut mayoritas ulama madzhab Syaf i
di Irak. Ketiga, tambahan tersebut bukan waktu shalat Zhuhur dan
bukan pula waktu shalat Ashar, akan tetapi pemisah antara dua waktu
shalat tersebut. " Demikian disebutkan dalam Adz-Dzakha' ir. p endapat
ketiga ini lemah, karena Rasulullah SAW bersabda:

,r;:t .# I (, .l}ijt ;3
"Waldu Zhuhur itu selama belum tibawaldu Ashar."

Itu menunjukkan tidak adaanya pemisah antara waktu shalat
Zhuhur dengan waktu shalat Ashar..

Menurut pendapat al ashah,, waktu
shalat Ashar.

Al Qadhi Husein dan laimrya berpegang pada pendapat ini.

tersebut adalatr waktu
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Imam Ar-Raf i meriwayatkan tentang kesepakatan ulama

berpegang pada pendapat ini. Adapun akhir waktu Ashar adalah

tenggelamnya matahari. Ini adalah pendapat ash-shahih yang

disebutkan Imam Syaf i secara nash dan menjadi pegangan jumhur

ulama madztrab Syafi'i.

Abu sa,id Al Ishthakhri berkata, "waktu akhir shalat Ashar

adalah ketika bayang-bayang sesuatu itu seperti dua. Jika seseorang

menunda pelaksanaan shalat Ashar lebih dari waktu itu, maka ia

berdosa dan shalatnya adalatr qadha (pengganti)."

syaikh Abu Hamid berkata, "Pendapat Al Ishthakhri ini bukan

berasal dari dasar Imam Syaf i, karena Imam Syaf i menyebutkan

secara nash dalam qa,ul qadim dan qaul jadid bahwa waktu shalat

Ashar adalah hingga tenggelam matahari. Pendapat itu adalah

pendapat Al Ishthakhri sendiri, yang bertentangan dengan nash Imam

Syaf i dan para ulama madzhab Syafi'i. Ia berdalil dengan hadits

Jibril, sedangkan para ulama madztrab Syafi'i berdalil dengan hadits

Abu Qatadah tadi dan hadits Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah

SAW bersahda:

,{br'r):)\f llui-',.J3rt 6[J'of * ts; ,rtt'u'r)t\i'J;
,aat '!.'ri "-ri ,JHt als',ti'# At ,y '6 ) 'I),\l ';r;')

'Siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat Subuh sebelum

matahari terbit, maka ia telah mendapatlan shalat Subuh. Siapa

yang mendapatkan satu rakaat shalat Ashar sebelum tenggelam

matahari, malca ia telah mendapatkan shalat Ashar.'. " (HR. Al

Bukhari dan Muslim)

Hadits Abu Musa yang telah saya sebutkan pada awal bab

dalam Shahih Muslim, batrwa Rasulullah SAW menunda pelaksanaan

shalat Ashar dari waktunya, hingga ketika beliau selesai

melaksanakannya, ada orang yang berkata, "Matahari telah memeratl."
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Adapun hadits Jibril, dalam hadits tersebut disebutkan tentang
waktu pilihan, bukan waktu boleh melaksanakannya. Ini berdasarkan

dalil-dalil shahih yang telatr saya sebutkan. Takwil ini berdasarkan

penggabungan dari beberapa hadits. Juga karena hadits-hadits ini lebih
belakangan daripada hadits Jibril, maka hadits-hadits inilah yang

diamalkan, dan hadits-hadits ini juga lebih shahih, tidak ada

perbedaan pendapat di kalangan ahli hadits. Meskipun hadits Jibril
}ugp shahilz. Itu karena jika udzur wanita haid dan orang-orang yang

berhalangan telah hilang sebelum matahari tenggelam, yang kira-kira
cukup untuk melaksanakan satu rakaat, maka mereka wajib
melaksanakan shalat Ashar. Tidak ada perbedaan pendapat dalam
masalah ini.'Namun jika waktunya telah habis, mereka tidak wajib
melaksanakannya. Keharusan ini merupakan sesuatu yang baik.
Demikian disebutkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya.

Al Ghazali berkata dalam pengajarannya; "Al Ishthakhri
memaknai hadits, 'Orang yang mendapatkan satu rakaat shalat Ashar',
hanya berlaku bagi mereka yang udzur."

Cabang: Al Qadhi Husein, Ash.shaidalani, Imam Al
Haramain, Ar-Ruyani, dan lainnya berkata, "Waktu Ashar memiliki
lima waktu:

l. Waktu utama, yaitu dari awal waktu hingga bayang-bayang
sesuatu seperti sesuatu tersebut atau setengahnya.

2. Waktu pilihan, yaitu hingga bayang-bayang sesuatu

dua.

seperti

3. Waktu boleh tanpa makruh, yaitu hingga matatrari menguning.

4. Waktu boleh tapi makruh, yaitu ketika matahari menguning
hingga matahari tenggelam.
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5. Waktu udzur, yaitu waktu shalat Maghrib dan Zhuhur bagi orang

yang melaksanakan shalat jarnuk karena melakukan perjalanan

jauh atau turun hujan.

Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan dari Imam Syaf i dan

ulama lainnya tentang kemakruhan menunda pelaksanaan shalat

Ashar. Dalil makruhnya adalatr hadits Anas, ia berkata: Aku

mendengar Rasulullah SAW bersaMa:

';;.us tit,? "At J;W.,aa1,Jitit- 'x
,'i)! q, ?nt !'$'t r::"i tt:jl iu PrY:J.,tt ;.i

"Itulah shalat orang-orang munafik; duduk mengamati

matahari hingga berada di antara dua tanduk syetan, kemudian

rulnt empat koli tanpa mengingat Allah di dalamnya melainkan

hanya sedikit. " (HR. Muslim)

, Cabang: Telah kami sebutkan batrwa menurut madzhab

Syaf i, waktu pilihan dalam waktu shalat Ashar adalatr hingga

bayang-bayang sesuatu itu seperti dua. Demikian menurut jumhur

ulama.

Abu Hanifah berkatq "Hingga matatrari menguning."

3. Asy-syirazi berkata, "Awal waktu shalat Maghrib

adalah ketika matahari tenggelam, berdasarkan riwayat:

ett',Wi r'";1:.:t iy'b a ;et,kit'-l' #,1-;'oi
'sesungguhnya Jibril AS melaksanakan shalat Maghrib ketika

matahari tenggelam dan orang yang berpuasa itu berbuka'.

Waktunya hanya satu, yang lamanya kira-kira sempat

untuk bersuci, menufup aurat, adlzan, dan iqamat untuk

melaksanakan shalat. Jika ditunda lebih daripada waktu ini,
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maka berdosa. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, bahwa Jibril
AS melaksanakan shalat Maghrib pada waktu terakhir,
sebagaimana ia melaksanakrinnya pada waktu yang pertarna, ia
tidak merubahnya. Jika shalat Maghrib memiliki waktu yang
lain, maka Jibril pasti menjelaskannya, sebagaimana ia
menjelaskan shalat-shalat yang lain. Jika seseorang
melaksanakan shalat Maghrib dalam waktu tersebut, maka ada
tiga pendapat:

Pertama, orang yang melaksanakan shalat Maghrib
tersebut melaksanakannya hingga mega merah menghilang. Itu
karena Rasulullah SAW membaca surah Al A,raaf ketika
melaksanakan shalat Maghrib.

Kedua, tidak boleh melaksanakannya lebih dari kadar
lamanya tiga rakaat. Itu karena Jibril AS melaksanakannya
sebanyak tiga rakaat.

Ketiga, melaksanakannya sebagaimana melaksanakan
shalat'shalat lain pada awal waktu. Itu karena tidak boleh
ditunda hingga memasuki waktu shalat Isya, berdasarkan riwayat
Abdullah bin Mughaffal RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

i2r;\t J*: ;" Lts\r'&
iw

'Janganlah kamu dikalahkan orang-orang Arab (badui) tentang
nama shalat Maghrib, meskipun orang-orang Arab (Badui) itu
menye butnya s halat fsya'. "

7*t g>\',e'e )

Hadits Jibril
sebelumnya. Hadits
pertama.

. AS statusnya shahih, telah dijelaskan
selanjutnya adalah penyempurna hadits yang
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Hadits riwayat Abdullatr bin Mughaffal adalah hadits shahih,

disebutkan oleh Al Bukhari.

Makna,.;rrr1r adalah penduduk Arab badui'

Hadits yang menyebutkan Rasulullah sAw membaca surah Al

A'raaf dalam shalat Maghrib adalatr hadits shahih, diriwayatkan oleh

Al Bukhari dengan maknanya, dari Marwan bin Al Hakam, ia berkata:

ZaidbinTsabit berkata kepadaku, "Mengapa erigkau membaca surah-

surah pendek ketika melaksanakan shalat Maghrib? Aku mendengar

Rasulullah SAW membaca surah terpanjang kedua.di antara dua surah

panjang.,' Ini merupakatlafazh riwayat Al Buktrari dan riwayat An-

Nasa'i, sanadnya shahih, dali Zaid,'A,ku telatr melihat Rasulullah

SAW membaca surah terpanjang kedua di antara dua surah panjang

dan surah Alif Lam Mim Shad dalam shalat Maghrib'"

Adapun Mughaffal, kunyahnya adalah Abu Sa'id. Walaupun

ada yang mengatakan bahwa kunyatrnya adalatr Abu Abdirrahman,

atau Abu ziyad Al Muzani. Beliau termasuk sahabat Nabi yang ikut

serta dalam Bai'at Ar-Ridhwan. Beliau menetap di Madinah,

kemudian Bashrah, dan wafat di Bashratr pada tatrun 60 H' Beliau

merupakan salatr seorang ahli fikih di kalangan satrabat Nabi.

Masalah:

Awal waktu Maghrib adalah ketika matatrari tenggelam dan

tenggelamnya benar-benar sempurna. Tidak ada perbedaan pendapat

dalam masalatr ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dan ulama

lainnya. Mereka tidak menyebutkan ada ijma' dalam masalatr ini.

Para ulama madzhab Syafi'i berkata, "Yang dijadikarf

pedoman adalah tenggelamnya lingkaran matatrari seczua sempurna'

Itu terlihat jelas di gurun Pasir'"

Syaikh Abu Hamid dan para ulama madztrab Syafi'i berkata,

"Jika matahari telatr benar-benar tenggelam secara sempuma' maka
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cahayanya tidak dianggap. Waktu shalat Magh,rib masih ada jika
matahari telah tenggelam. Sedangkan di perkotaan dan di pegunungan,

yang dijadikan pedoman adalah ketika tidak ada cahaya matahari yang

terlihat di dinding-dinding dan puncak perbukitan, kemudian muncul

kegelapan dari arah Timur."

Mengenai akhir waktu shalat Maghrib, disebutkan oleh Imam

Syaf i secara nash dalam kitab-kitabnya yang masyhur, dalam qaul
jadid dar qaul jadim, bahwa shalat Maghrib hanya memiliki satu

waktu, yaitu awal waktu

Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syaf i, bahwa shalat

Maghrib memiliki dua waktu, dan waktu yang kedua berakhir hingga

mega merah menghilang. Demikian diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu
Ath-Thayyib dan lainnya dari Imam Syafi'i.

Al Qadhi berkata, "Imam Syafi'i menyebutkan secara nash

dalam kitab-kitabnya bahwa shalat Maghrib hanya memiliki satu

waktu, yaitu awal waktu."

Penulis At Hawiberkata, "Abu Tsaur meriwayatkan dari Inmm

Syafi'i dalam qaul qadim bahwa shalat Maghrib memiliki dua waktu,

dan waktu kedua yaitu hingga mega merah matahari menghilang."

Ada ulama madzhab Syafi'i yang menjadikannya sebagai

pendapat kedua Imam Syaf i. Akan tetapi, jumhur ulama madzhab

Syaf i mengingkari itu, karena Az-Za'faranlt -.tlu-a madzhab

Syaf i yang paling tepercaya tentang qaul qadim-meriwayatkan dari

Imam Syaf i bahwa shalat Maghrib hanya memiliki satu waktu.

Para ulama penyusun di kalangan madztrab Syafi'i berbeda

pendapat dalam masalah ini, ada dua pendapat:

Pertama, shalat Maghrib memiliki satu waktu saja.

t Beliau adalah Abu Al Husein Az-Za'fanni, salah seorang utama senior di
kalangan ulama madzttab Syaf i, dan salah s€orang periwayat qaul qadim.
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Imam Asy-Syirazi berpegang pada pendapat ini di sini.

Demikian juga Al Mahamili dan lainnya dari kalangan ulama Irak.

Diriwayatkan oleh penulis Al Hawi dari jumhur ulama,

sebagaimana disebutkan tadi.

Kedua, ada dua pendapat Imam Syaf i di dalamnya: l. sama

seperti di atas. 2. hingga mega merah menghilang. Seseorang yang

melaksanakan shalat Maghrib boleh melaksanakan shalat Maghrib
dalam semua waktu ini.

Imam Asy-syirazi berpegang pada pendapat ini dalam kitab
At-Tanbih. Demikian juga beberapa kelompok ulama Irak dan jumhur

ulama Khurasan. Inilah pendapat yang shahih, karena Abu Tsaur

seorang Imam yang tepercaya (riwayat dari seorang periwayat yang

tepercaya, diterima, walaupun periwayat lain tidak meriwayatkannya
dan tidak disebutkan dalam kitab-kitab Imam Syaf i). Ini tidak
diragukan lagi. Berdasartan pendapat ini, ,terdapat perbedaan

pendapat tentang manakah pendapat yang al ashah di antara dua

pendapat Imam Syaf i.

Jumhur ulama madzhab Syafi'i qaul jadid menyatakan bahwa

waktu shalat Maghrib hanya satu. Sedangkan kelompok qaul qadim
menyatakan bahwa waktu shalat Maghdb ada dua. Ulama madzhab

Syafi'i yang menshahihkan pendapat ini adalah Abu Bakar bin
I(huzaimah, Abu Sulaiman Al Khaththabi, Abu Bakar Al Baihaqi, Al
Ghazali dalam lhya' Uum Ad-Din dan Dars-nya, serta Al Baghawi '

dalam At-Tahdzib. Diriwayatkan oleh Ar:Ruyani dalam Al flilyah dari
Abu Tsaur, Al Muzani, Ibnu Al Mundzir, dan Abu Abdillah ez-
Znburi. Inilah pendapat pilihan. Dinyatakan shahih oleh AI Ijilli dan

Syaikh Abu Amr bin Ash-Shalah.

Aku katakan, "Inilah pendapat yang shahih, berdasarkan

beberapa hadits shahih, diantaranya hadits AbdUllah bin Anrr'bin Al
Ash, bahwa Rasulullatr SAW bersabda:
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"Waktu shtalat Maghrib adalah sebelum mega merah

menghilang."'

Dalam riwayat lain disebutkan:

'6fut W'l tt ,:,r^31 iy ts1_,a,At r>A i',
"Waktu shalat Maghrib adalah lwtil@ matahari telah tenggelam

dan mega merah belum hilang."

Dalam riwayat lain disebutkan:

,rtt)';'*- tc =*ti:)"Wahu shalat Maghrib adalah sebelum hilangnya penyebaran

me ga merah (matahari). "

Semua lafazhtersebut diriwayatkan oleh Muslim.

Makna t:i adalatr penyebaran mega meratr matahari.

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan i;*St ;iryang maknanya

sama deng* *r'ti.
Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari, tentang penjelasan

Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya mengenai waktu-waktu

shalat, kemudian ia menunda pelaksanaan shalat Maghrib hingga

hilangnya mega merah. (HR. Muslim)

Hadits selengkapnya telah disebutkan.

Diriwayatkan dari Buraidah, ia berkata "Rasulullatr SAW

melaksanakan shalat Maghrib pada hari kedua sebelum mega merah

menghilang." (HR. Muslim)

Hadis selengkapnya telah disebutkan.

Diriwayatkan dari Abu Qatadah, ia berkata:
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Pada tidur itu tidak ada sifat keterlaluan. Sesungguhnya sifat

keterlaluin itu hanya ada pada orang yang tidak melaksanakan

shalat hingga tiba waktu shalat yang lain." (HR. Muslim)

Penjelasannya telah disebutkan tadi.

Jika Anda telatr mengetahui hadits-hadits shahih, maka

pendapat tersebut dapat dipastikan, karena Syaf i menyebutkannya

secara nash dalam qaul qadim, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu

Tsanr. Imam Syaf i berpendapat seperti ini dalan Al Imla'
berdasarkan hadits shahih, dan inilatr hadits shahih, batrkan beberapa

hadits shahih. Al Imla'merupakan salatr satu kitab Syafr'i dengan

qaul.jadid. Dengan demikian, pendapat ini disebutkan secara nash

dalam qaul qadim dar- qaut jadid. Semua ini sejalan dengan kaidatl

umum yang diwasiatkan oleh Syaf i, batrwa apabila ada hadits shahih

yang berbeda dengan pendapatnya, maka pendapatnya yang

ditinggalkan, dan yang diamalkan adalatr hadits shahih. Madztrab

Syaf i mengikuti hadits shahih. Hadits tentang ini adalah hadits

shahih dan tidak ada dalil lain yang bertentangan dengannya. Imam

Syafi?i tidak meninggalkan pendapat itu melainkan karena pendapat

itu tidak kuat menurutnya. Oleh sebab itu, dalam Al Imla' beliau

memberikan komentar tentang keshatrihan hadits mengenai hal ini.

Mengenai hadits shalat Jibril AS selama dua hari pada waktu

yang sama, ada tiga jawaban:

Pertama: Hadits-hadits tersebut maksudnya adalah p9njelasan

tentang waktu pilihan, bukan waktu boleh melaksanakannya.

Demikian juga dengan sebagian besar waktu-waktu shalat, yaitu shalat

Ashar, Isya, dan Subuh. Demikian juga dengan waktu shalat Subuh.

Inilatr jawaban yang paling baik serta paling shahih

Al M.ajmu'SyarahAl Muhodzdzab ll Zl



Kedua: Hadits Jibril lebih dahulu, terjadi di Makkah.
Sedangkan hadits-hadits ini terjadi belakangan, di Madinah. Oleh
sebab itu, harus didahulukan dalam pengamalannya.

Ketiga: Hadits-hadits tersebut lebih kuat daripada hadits Jibril
bila dilihat dari dua aspek:

1. Para periwayatnya lebih banyak.

2. Sanadnya lebih shahih

Oleh sebab itu, Muslim menyebutkannya dalam kitabnya.
Tidak demikian dengan hadits Jibril, ini tidak diragukan lagi. Dengan
demikian, menurut pendapat yang shahih dan pilihan, waktu shalat
Maghrib ada dua, yaitu di antara dua waktu itu hingga hilangnya mega
merah. Boleh dimulai dari kedua waktu ini. Jadi, waktu shalat
Maghrib ada tiga, yaitu:

l. Waktu utama dan waktu pilihan, yaitu awal waktu.

2. , Waktu boleh, yaitu selapa megameratr belum hilang.

3. Waktu udzur, yaitu waktu Isya, bagi orang yang bepergian atau
turun hujan.

Hal yang kami sebutkan ini, batrwa waktu utama dan waktu
pilihan itu satq yaitu awal waktu, itulah yang benar menurut para
ulama.

Al Qadhi Husein dan Al Baghawi berkat4 e.Dengan demikian,
setengah pertama adalah antara awal waktu dan hilangnya mega
merah serta waktu pilihan. Pertengahan kedua adalatr waktu boleh.,,
Pendapat ini tidak kuat, cukup ditolak dengan hadits Jibril.

Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan dari para ulama kalangan
sahabat dan setelah mereka, bahwa makruh hukumnya menunda
pelaksanaan shalat Maghrib.

Apabila kami katakan, "Waktu shalat Maghrib hanya ada satu,
yaitu ketika matatrari tenggelam dan selama waktu yang cukup untuk
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bersuci, menutup aurat, adzarr, iqamat, dan shalat. Inilah pendapat

yangshahift. Demikian juga menurut ulama Khurasan.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dianggap adalah

waktu yang cukup untuk melaksanakan tiga rakaat wajib saja.

Demikian menurut ImAm Asy-Syirazi dan ulama Irak.

Ar-Ruyani menyatakan bahwa itu adalah pendapat madzhab

Syaf i, padahal sebenarnya tidak demikian.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menyebutkan satu pendapat dalam

ta'liqnya, batrwa waktu shalat Maghrib tidak dapat diukur dengan

lamanya melaksanakan shalat, akan tetapi diukur dengan kebiasaan

yang nonnal. Jika pelaksanaannya ditunda lebih dari kebiasaan yang

normal, berarti telah keluar dari waktunya. Inilah pendapat yang kuat.

Akan tetapi, pendapat yang masyhur mengukurnya dengan

lima rakaat, termasuk di dalamnya dua rakaat sunatr. Bagaimana

mungkin dikatakan bahwa dua rakaat sunah itu terrnasuk di

dalamnya? Apabila waktu tersebut telatr berlalu, maka waktu shalat

Maghrib pun telah berakhir. Sedangkan sesuatu yang bisa dilakukan

sebelum matahari tenggelam, seperti bersuci dan menutup aurat, tidak

wajib didahulukan? akan tetapi hanya'sekadar dianjurkan. Dalam

masalatr ini ada satu pendapat, bahwa sesuatu yang dapat didahulukan

maka wajib didatrulukan, yaitu wudhu, menutup aurat, akan tetapi

tidak termasuk tayamum, adzai, iqamat, serta wudhu bagi wanita

mustahadhah dan yang semakna dengannya. Pendapat ini disebutkan

oleh Al Qadhi Husein, Al Mutawalli, dan ulama lainnya. Pendapat ini

lematr.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Pedoman

semua ini adalatr sikap pertengatran, tidak teflalu lama dan tidak pula

terlalu cepat. Demikian disebutkan jumhtu ulama-

Al Qatral berkata ..Pedoman semua perkara ini adalatr sikap

pertengahan, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Akan tetapi,
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setiap orang memperhatikan apa yang ia lakukan, karena setiap orang

itu berbeda. Ada yang gerakannya cepat, fisiknya ringan dan cepat

dalam bacaan, dan ada pula yang sebaliknya."

Sekelompok ulama Khurasan berkata, "Dapat juga diukur
dengan lamanya waktu memakan beberapa suap makanan, kira-kira
cukup untuk menghilangkan rasa lapar."

Padahal, waktu tersebut tidak dapat dibatasi dalam beberapa

suapan makanan.

Dalam Shahih Al Bul&ari dan Shahih Muslim disebutkan: Dari
Anas RA, bahwa Rasulullatr SAW bersabda:

t: q.nJt iy,* ;G "oi # "rilir* t3:i.v i.txst i* tit

'€gtfu ;f t,J;"*J

"Apabila tiba wafuu shalat Isya, maka mulailah melaksanakan

shalat kya sebelum kamu melalcsanalmn shalat Maghrib.
Janganlah kamu terbttru-buru terhadap shalat Isya kamu."

Jika seseorang menunda pelaksanaan shalat Maghrib dari

waktu tersebut, maka ia 'berdosq dan shalat Maghrib yang ia
laksanakan menjadi shalat qadha. Jika ia tidak menunda pelaksanaan

shalat Maghrib hingga waktunya habis, maka ia tetap melaksanakan

shalat Maghrib pada waktunya, Dalam masalatr ini ada tiga pendapat

yang masyhur, yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi, Al Matramili,
serta lainnya.

Al Bandaniji berkat4 "Semua pendapat ini disebutkan oleh
Abu Ishaq Al Marwazi dalam Asy-Syarh)'

Imam Asy-Syiraai menyebutkan beberapa dalil:

Pertama: Tidak boleh.

Kedua: Boleh memperlama hingga ke waktu yang melewati
keutamaan awal waktu dalam semua waknr shalat.
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Ketiga; Boleh memperlama pelaksanaan shalat Maghrib

hingga rona merah hilang. Pendapat ini dinyatakan shahih oleh para

ulama madztrab Syafi'i, diantaranya Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili,

dan Al Jurjani.

Dinyatakan oleh Imam Asy-Syirazi -dalam At-Tanbih- dan

Al Mahamili dalam At Muqitt', bahwa dalilnya adalah hadits

Rasulullah SAW membaca surah Al A'raaf ketika shalat Maghrib.

Hadits ini shahih, sebagaimana dijelaskan.

Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan bahwa Rasulullah SAW

membaca surah Al A'raaf, yang beliau bagi dalam dua rakaat. Ini

menolak takwil mereka yang mengatakan batrwa Rasulullatr SAW

hanya membaca sebagiannya.

Cabang: Syaikh Abu Hamid mengingkari para ulama

madzhab Syafi'i terdahulu dan lainnya yang berkata, "Apakah shalat

Maghrib memiliki satu waktu atau dua waktu?"

Syaikh Abu Hamid berkata, "Ungkapan mereka itu keliru,

karena semua shalat memiliki satu waktu. Hanya saja, waktu shalat

Maghrib itu singkat, sedangkan waktu shalat yang lain panjang."

Syaikh Abu Ali As-Sanji menjawab pengingkaran Syaikh Abu

Hamid tersebut . dalam kitabnya yang berjudul Syarh At-Talkhish-,

"Bukanlah maksud ucapan kami, 'shalat Subuh dan shalat lainnya

memiliki dua waktu', yaitu, shalat Subuh memiliki dua waktu

terpisah. Akan tetapi, waktunya tetap satu, yang memiliki awal dan

akhir waktu, seperti waktu shalat Subuh, yang waktu pertamanya

adalah ketika terbitrya fajar dan waktu keduanya adalah ketika

matahari belum terbit. Jadi, tidak ada pengingkaran terhadap

kelompok yang menggunakan istilatr ini."

Cabang: Al Qadhi Husein berkata: Jika ada yang berkata,

"Bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa Muigbrib memiliki
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satu waktu menurut qaul jadid, padahal boleh hukumnla menjamak
shalat Maghrib dan Isya pada waktu Maghrib saat dalam perjalanan
atau karena hujan? sementara itu, di arfiara syarat jarnak shalat adalatr
dua shalat yang dilakukan itu berada dalam salah satu di antara dua
waktu shalat yang dijamak tersebut?,, Jawabannya ada dua:

P e rt ama, tidak disyaratkan melaksanakan shalat berada dalam
salah satu waktu di antara dua #aktu shalat yang dijamak. Akan tetapi
yang disyaratkan adalah, satu shalat tersebut dilaksanakan setelatr
shalat yang lain.

Kedua, waktu shalat Maghrib adalah setelatr bersuci dan
lainnya, kira-kira cukup untuk melaksanakan lima rakaat, wajib dan
sunah. waktu ini cukup untuk melaksanakan shalat Maghrib dan Isya
yang diqashar, juga jika dilaksanakan secara sempurna.

Pendapat al ashah adalah bahwa yang terlaksana di luar waktu
shalat tetap dianggap sebagai ada'(tunai). Inilah pendapat Al eadhi.
Pertanyaannya kuat, sedangkan dua jawabannya dha'if. Jawaban
pertama dibatalkan oleh orang yang menjamak shalat Zhuhur dan
Ashar pada akhir waktu Ashar; shalat Zhuhur dilaksanakan sebelum
matatrari tenggelam dan shalat Ashar dilaksanakan setelah matatrari
tenggelam.

Jika ada yang berkata, "Maksud jarnak di sini adalah jarnak
taqdim," maka kami menjawab, "shalat Zhuhur dan shalat Ashar
hukumnya sah jika dilaksanakan pada akhir waktu Zhuhur, karena
shalat Ashar masuk ke dalam waktunya sendiri. waktu Ashar telah
menyambut shalat Ashar tersebut, berbeda dengan jarnak antara shalat
Maghrib dengan Isya, sebab setelah berakhirnya waktu shalat
Maghrib, tidak langsung masuk ke waktu Isya menurut qaul jadid
syaf i, sehingga tidak satr. shalat Ashar tersebut sah karena
bertepatan dengan waktunya. Itu menunjukkan waktunya yang
bersambung."
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Jawaban kedua, "Terlihat jelas tidak benarnya pendapat ini,

kaiena tidak mungkin berprasangka bahwa Rasulullah SAW dan para

satrabatnya menjamak shalat, sementara shalat yang kedua tidak

berada pada waktu shalat yang pert4lna dan tidak pula berada pada

waktu shalat yang kedua. Itu karena Uila seseorang menjamak pada

waktu Maghrib, maka boleh mengqashar, tidak ada perbedaan

pendapat dalam masalah ini. Andai seperti yang dinyatakan Al Qadhi,

maka keabsahan shalat qashar tentu diperselisihkan, sebab shalat yang

sebagiannya dilaksanakan di luar waktu itu dianggap ada' atav qadha,

dan berdasarkan kepada shalat musafir."

Pdndapat yang kuat dan shahih adalah pendapat yang kami

nyatakan, bahwa waktu shalat Maghrib terus berlanjut (hingga

hilangnya mega merah).

Cabang: Beberapa madztrab ulama tentang waktu shalat

Maghrib.

Kami telah menyebutkan ijma paraularin, batrwa awal waktu

shalat Maghrib adalah tenggelamnya matahari. Kami telah

menj elaskan makna tenggelamnya matahari.

Al Mawardi dan lainnya menyebutkan dari golongan Syi'ah,

mereka berkata, "Waktu Maghrib belum masuk hingga bintang-

bintang terlihat j elas."

Tidak mengapa bertentangan dengan golongan Syi'ah.

Adapun akhir waktunya, menurut pendapat yang masyhur

dalam madzhab Syafi'i, waktu shalat Maghrib hanya satu, yaitu awal

waktu.

Menurut pendapat yarrg shahift, shalat Maghrib memiliki dua

waktu, dan waktu yang kedua bertanjut hingga hilangnya mega merah.
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Mereka yang berpendapat bahwa shalat Maghrib memiliki dua

waktu adalah Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad, Abu Tsaur, Ishaq,

Ddud, dan Ibnu Al Mundzir.

Mereka yang berpendapat bahwa shalat Maghrib hanyalatr satu

waktu adalatr Al Auza'i, diriwayatkan oleh Abu Ali As-Sanji dalam

Syarh At-Talffitish darrAbu Yusd Muhammad, dan mayoritas ulama.

Diriwayatkan dari Malik, ada tiga riwayat yang shahift, diantaranya -yang masyhur dalam kitab-kitab para ulama madzhab Maliki dan

madztrab Syaf i- bahwa

Pertama, shalat Maghrib hanya memiliki satu waktu. Ibnu Al
Mundzir hanya meriwayatkan satu riwayat.

Kedua,hingga hilangnya mega merah.

Ketiga, tetap ada hingga terbit fajar. Diriwayatkan oleh Ibnu
Al Mundzir dari Thawus dan Atha. Dalil-dalil masalatr ini telatr
disebutkan tadi.

Golongan Syi'atr berdalil dengan hadits yang menyatakan

bahwa Rasulullatr SAW .melaksanakan shalat (Magttrib) ketika
bintang-bintang terlihat.

Dalil madzhab Syaf i adalatr hadits Jibril, hadits Abu Musa,

dan Buraidatr, batrwa Rasulullatr SAW melaksanakan shalat Maghrib
ketika matatrari tenggelam. Hadits-hadits ini shahih, sebagaimana

dij elaskan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Rafi bin Khadij RA, ia berkata, "Kami
melaksanakan shalat Maghrib bersama Rasulullatr SAW. Salah
seorang dari kami lalu pergi, menuju tempat-tempat kemana anak
panahnya akan sampai." (HR. Al Bukhari Muslim)

Diriwayatkan dari Salamah bin Al Akwa RA, ia berkata,

"Kami melaksanakan shalat Maghrib bersama Rasulullah SAW ketika
pandangan tidak dapat melihat." (HR. Al Bukhari dan Muslim)
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' Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata kepada Uqbah

bin Amir RA yang menunda pelaksanaan shalat Maghrib, "Apakah

engkau tidak mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*/|:?i- I u -gUt Je iJo'tl-
'r'At'#LlJ\

'(Jmatht senantiasa berada dalam trcbaikan'. Atau Rasulullah

SAW bersabda: '(Jmatku senantiasa berada dalamJitrah selama

mereka tidak menunda pelaksanaan shalat Maghrib hingga

bintang-bintang terlihat ielas'. " (HR. Abu Daud, dengan sanad

hasan). Hadits fun hasan.

Diriwayatkan dari Al Abbas bin Abdul Muththalib RA, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda:

'a,u ;L'."-;lt \?i I c,' g4t 
"b c;f

?p,
"(Jmatht senantiasa berada dalam fitrah selama mefeka tidak

menunda pelaluanaan shalat Maghrib hingga bintang-bintang

terlihat jelas." (HR. Ibnu Majatr, dengan samdjayyid).

Banyak hadits tentang ini; Adaprur hadits yang mereka jadikan

sebagai dalil adalah hadits batil, tidak dikenal dan tidak shahih. Andai

tetap diriwayatkan, maka maknanya yaitu, Rasulullah SAW

melaksanakan shalat geperti itu untuk menjelaskan makna boleh.

Dalam beberapa hadits tersebut telatr dijelaskan bahwa

Rasulullah SAW mentmda pelaksanaan shalat Maghrib untuk

menjelaskan makna boleh.

Cabang: Makruh hukumnya menyebut shalat Maghrib sebagai

shalat Isya berdasarkan hadits tadi.

?.'il Jti \

Jtj 1
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4. Asy-Syirazi berkata, "Awal waktu Isya adalah ketika
syafaq telah hilang."

Syafaq adalah mega merah.

AI Muzani berkata, "Makna syafaq adalah putih.r' Dalil
menolak pendapat ini, Jibril AS melaksanakan shalat Isya pada
kali terakhir, ketika syafaq telah hilang.

Makna syafaq adalah mega merah. Dalilnya adalah
riwayat Abdullah bin Amr bin Al Ash RA, bahwa Rasulullah
SAW bersabda:

AAti;'axoi eqpti,
uWaktu shalat Maghrib oaoU,n hingga hilangnya' hr^rroho,
syafaq."

Itu karena shalat Isya adalah shalat yang berkaitan
dengan dua cahaya dan satu kata yang mengandung dua makna,
maka dipilih makna yang lebih kuat dan cahaya yang lebih kuat
di antara dua makna dan cahaya tersebut, seperti shalat Subuh.

Tentang akhir waktu shalat fsya, ada dua pendapat; dalam
qaul jadid disebutkan hingga sepertiga malam, berdasarkan
riwayat yang menyebutkan bahwa Jibril AS melaksanakan shalat
Isya pada kali terakhir ketika telah lewat sepertiga malam. Dalam
qaul qadim dan Al Imla'disebutkan hingga pertengahan malam,
berdasarkan riwayat Abdullah bin Amr RA, bahwa Rasulullah
SAW bersabda:

,pt * ;J'aS 11 ,G,it i-.,,
"Waktu Isya adalah antara engkau dengan pertengahan malann ,'

Kemudian hilang waktu pilihan, yang tersisa adalah waktu
boleh, yaitu hingga terbit fajar kedua.
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Abu Sa'id Al Ishthakhri berkata, "Apabila sepertiga

malam atau setengah malam telah berlalu, maka habislah waktu

Isya dan menjadi qadha."

Menurut madzhab Syaf i berdasarkan riwayat Abu

Qatadah F\A. Makra, hukumnya menyebut shalat Isya sebagai.4/

Atamah, berdasarkan riwayat Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah

SAW bersabda:

&*rt &iat!\rl:lqt
"langanloh kamu dihalahtcan oleh orang-orang Arab (badui)

tentang nama shalat kamu"

Ibnu Uyainah berkata, "Maksudnya adalah shalat Isya,

mereka menunda pelaksanaannya hingga sangat larut malam."

Makruh hukumnya tidur sebelum shalat Isya dan makruh

hukumnya bercerita setelah melaksanakan shalat Isya,

berdasarkan riwayat Abu Barzah RAre ia berkata,

i*. *FU W #t f ei *L\t .* it S'-, r:r4;

"Rasulullah SAW melanang kami tidur sebelum (shalat Isya) dan

bercerita setelahnyo'

Penjelasan:

Dalam petikan tersebut terdapat beberapa permasalatran:

Masalah pertama: Tentang beberapa hadits.

Hadits Jibril yang pertama dan kedua adalatr hadits shiahih,

sebagaimana dijelaskan tadi. Adapun hadits Abdullatr bin Amr bin Al

Ash:
t

6;Ht ?p +'x'oi jt q ;)r i s

e DzlamAl Muhadzdzabnastnhcetak tertulis "Abu Hurairah" dan ini keliru.
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"Waldu shalat Maghrib adalah hingga hilangrrya kemerahan
syafaq, " adalah hadits gharib dengan latazh seperti ini.

Hadits shahih disebutkan dalam Shahih Muslim dan lainnya
dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Rasulullah SAW, beliau
bersabda:

,rtt;;'kt6=*ti3
"vlaldu shalat Maghrib oaitot sebelum hilangnya pinyrboro,
mega merah (matahari). "

Hadits tersebut dijadikan dalil karena makna ,:-1, il. adalatr
mega merah matahari yang menyebar, dan inilah sifat mega merah,
bukan sifat warna putih.

Adapun hadits Abdullatr bin Amr bin Al Ash yang lain, adalah
hadits shahih, diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah SAW
bersabda:

5. :\t,F *. ),t1:.)t ry* i:)
"WaHu shalat Isya adalah hingga tengah malam wahu

pertengahan."

Hadits Abu Qatadatr juga shahih,telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun hadits Ibnu Umar bin Al Khaththab RA:
,.
W ft ,* qts\t'ie;:t

"Janganlah kamu dikalatrkan oleh orang-orang Arab (badui)
tentang nama shalat kamu," merupakan hadits shahih, diriwayatkan
oleh Muslim. Lafazhnya dalam Shahih Muslim yaitu:

or:T- ,.1i,:rqr t431.'1't'{"re ft ,b Lts\r'61F t
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"Janganlah orang-orang Arab (badui) mengalahlmn knmu

terhadap shalat kamu- Ketahuilah, sesungguhnya itu adalah

, shalat Isya, mereka melaksanakannya ketika telah sangat larut

molam."

UcapanlmamAsy-Syirazi,..IbnuUyainahberkata,.Ituadalah
shalatlsyadanseterusnya.semestinyapenyebutanlbnuUyainah
dihilangkan.

Hadits Abu Barzah adalah hadits shahih. Diriwayatkan oleh Al

Bukhari dan Muslim. Lafailnya menurut riwayat Al Bul'hari dan

Muslim, dari Abu Barzah, ia berkata:

, c ' ^ 
&' r !

4:- ;rl|v*i'-f {fi & {'\t & Yt ;;' os')

tL:r*

..Rasulullatr sAw tidak menyukai tidur sebelumnya dan

bercerita setelahnYa."

Maksudnya adalah sebelum dan setelah shalat Isya'

Mas alah keduazTentang nama-nama tokoh'

Ibnu Umar, Abu Qatadah, dan Al Muzani telatr dijelaskan

sebelumnya. Juga tentang keadaan dan tempat-tempat mereka'

Adapun Abdullah bin Amr, hadits yang diriwayatkan darinya di sini

ada dua, yaitu hadits waktu shalat Magtfib hingga mega mera]t

matahari menghilang, dan hadits tentang waktu shalat Isya antara

engkau dengan tengah malam.

Dia adalah Abdullah bin Amr bin Al Ashi (9a6Jl) dengan

huruf ya' menurut batrasa Arab yang fasih' Boleh juga membuang

hurufya,menurutpenggunzumyangsedikit.Itula}ryangmasyhur
dalam kitab,kitab atrli hadits dan lairurya, serta penggunaannya oleh

mereka.

Al Maimu'SywahAt Muhadzdza, [l 85



Ibnu Wa'il bin Hasyim bin Su'aid bin Sahm bin Hushaishr0

bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib Al Qarsyi As-Sahmi. Kunyah

Abdullah adalah Abu Muhammad. Ada yang mengatakan bahwa

kunyahnya adalah Abu Abdirrahman. Ada pula yang mengatakan

bahwa kunyahnya adalah Abu Nushair. Ia masuk Islam sebelum

bapaknya. Beda usia antara ia dengan bapaknya hanya sebelas tahun.

Namun ada yang mengatakan dua belas tahun. Dalam hadits dari
Rasulullah SAW disebutkan:

lt+ i''; .i,' * it:l' + ,,-;t ,bi e.
"Sebaik-baik Ahlul Bait adalah Abdullah, Abu Abdullah, dan

Ummu Abdullah."

Abdullah bin Amr bin Al Ash adalatr omng yang sangat tekun
beribadah, berilmu banyak, serta banyak mendengar hadits dari
Rasulullatr SAW. Ia wafat di Makkah. Namun ada yang mengatakan

di Tha'if. Ada pula yang mengatakan di Mesir. Ia wafat pada bulan

Dzulhijjah, 65 H. Ada yang mengatakan tahun 63 H. Ada yang

mengatakan tatrun 73 H. Ada yang mengatakan tahun 66 H. Ada pula
yang mengatakan tatrun 67 H.Ia wafat pada usia 72tahw.

Abu Barzah adalah Fadhlatr bin Ubaid Al Aslami. Termasuk
generasi awal yang masuk Islam. Ikut serta dalam Fathu Makkah. Ia
kemudian menetap di Bashrah. Ikut serta pula dalam perang di
Khurasan dan wafat di Khurasan. Narirun ada yang mengatakan ia
wafat di Bashrah. Ada yang mengatakan ia wafht di Naisabur. Ada
pula yang mengatakan ia wafat di perbatasan antara Sijistan dan

Herat. Ia wafat pada tahun 60 H. Namun ada yang mengatakan tahun

64H.

r0 Dalam Al Ishabahtertulis P,dan ini keliru. Kunyahnya yaitu Abu Nushair.

Abu Umar bin Abdil Barr.menganggap ini aneh, sebagaimana ia nyatakan dalam At
Isti'ab.
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Ibnu Uyainatr adalatr Abu Muhammad Suffan bin uyainah bin

Abu Imran Al Hilali. Ia berasal dari Kufatr, dan menetap di Makkah.

Ia seorang Imam pada masanya. Salatr seorang guru syaf i dan salah

seorang nenek moyang kami datam silsilah keilmuan. Ia banyak

mendengar hadits dari para Imam dari kalangan tabi'in. Para ularna

yang meriwayatkan hadits darinya adalah Al A'masy, seorang tabi'in,

dan salah seorang gurunya sendiri; banyak Imam lainnya seperti Ats-

Tsauri, Ibnu Juraij, Ibnu Al Mubarak, Syaf i, waki, Ibnu Mahdi, dan

Ahmad. Ia orang yang paling mengerti tentang Al Qur'an'

Syafi'i berkatq :er{ku tidak pernatr melihat orang yang

kemampuan ilmunya seperti Su$an bin Uyainah, dan aku tidak

pematr melihat orang yang penjelasannya terhadap hadits lebih baik

daripada Suffan bin UYainatr."

Telatr diriwayatkan kepada kami dari Susan, ia berkata, "Aku

telatr mernbaca Al Qr:r'an ketika berusia empat tahun. Aku telatr

menulis hadits ketika berusia tujuh tatlun."

Ia dilatrirkan pada tatrun 107 H, dan wafat di Makkah pada hari

Sabtu, I Rajab, 198 H.

Mosalah hetigaz Tentang hukum-hukum

Umat Islam telah sepakat bahwa waktu Isya adalah ketika

mega meratr telatr hilang.

Terdapat perbedaan pendapat tentang makna syafaq, artinya

mega merah atau Cahaya putih? Kami akan menyebutkan satu

pembahasan cabang secara tersendiri.

Menurut madzhab Syafi'i, makna syafaq adalatr mega merah,

bukan cahaya putih.

Adapun warna kuning setelah mega merah dan sebelum

catraya putih, para ulama madzhab Syafi'i berbeda pendapat tentang

itu.
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Al Ghazali berkata dalam Al Wasith,,,Makna syafaq adalah
mega merah, bukan cahaya berwarna kuning dan putih.,'

Imam Al Haramain dan Al Ghazali berkata dalam Al Basith,
"Telah masuk waktu shalat Isya ketika hilangnya mega merah dan
kuning."

Terkadang keduanya dijadikan dalil berdasarkan riwayat
penulis Jami' Al Jawami l dari nash Syaf i, ia berkata, ,,Syafaq merah
yang berada di arah Barat. Jika mega merah telah hilang dan tidak
terlihat walau sedikit pun, maka telah masuk waktu shalat Isya. Siapa
yang memulai shalat Isya ketika mega merah masih tersisa, walaupun
sedikit, maka ia harus mengulangi shalatnya.,, Ini adalah lafaz}.
Syaf i. Lafazh ini mengandung makna seperti yang dinyatakan oleh
Al Haramain, karena warna merah itu melemah dan berubatr menjadi
wama lain, dan sisa wama merah masih tersisa. Hukumnya pun masih
termasuk ke dalam sebagiarurya. Akan tetapi, nash Syafi'i dalam
Mukhtashar Al Muzanf disebutkan, "syafaq adalah rona berwarna
merah." Demikian juga ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh
jumhur ulama madzhab Syafi'i.

Ini jelas, bahwa waktu Isya telatr masuk dengan hilangnya
mega merah, meskipwr catraya berwarna kuriing masih tersisa. Ini
menurut madzhab Syaf i.

Adapun akhir waktu Isya pilihan, ada dua pendapat yang
masyhur:

Pertama: waktu Isya adalah hingga sepertiga malam. Inilatr
pendapat yang masyhur.

Kedua: Disebutkan secara nash dalam qaul qadim danAr Imra'
menurut qaul jadid, batrwa waktu Isya adalah hingga pertengahan
malam.

Kedua pendapat tersebut berdasarkan dalil yang disebutkan
dalam Al Imla', yaitu dua hadits shahih.
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Para ulama madzhab syaf i, penyusun kitab-kitab madzhab

Syafi'i, berbeda pendapat tentang manakatr pendapat al ashah di

antara keduanya.

A1 Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, *Abu Ishaq Al Marwazi

menyatakan batrwa pendapat yarrg shahih adalah waktu Isya hingga

pertengahan malam; Sedangkan paxa ulama madzhab Syaf i

menyatakan batrwa pendapat yang shahih adalah, waktu Isya adalah

hingga sepertiga malam. Ulama yang memilih pendapat waktu Isya

adalah hingga sepertiga malam, yaitu Al Baghawi dan Ar-Rafi'i.

Sekelompok ulama madzhab Syaf i, para penyusun kitab Mukhtashar

(ringkasan), berpegang kepada pendapat ini,'diantara mereka adalalt

Al Mawardi dalam Al lqna" Al Ghazali dalam Al Khulashah, dan

Asy-syasyi dalam Al Umdah. Dalil yang menyatakan batrwa waktu

Isya adalah hingga sepertiga malam yaitu hadits Jibril dan hadits Abu

Musa Al Asy'ari, telatr dijelaskan sebelumnya secara panjang lebar.

Di antara ulama yang menshahihkan pendapat wa}tu Isya hingga

pertengahan malam adalah syaikh Abu Hamid, Al Matramili,

sulaiman dalam Ru'us Al Masa'il, Abu Al Abbas Al Jr:rjani, Syaikh

Nashr dalam At-Tahdzib, dan Ar-Ruyani. Sekelompok ulama

berpegang kepada pendapat ini, diantaranya Abu Abdillah Az-Zubuti,

sulaim dalam Al Kifryah, Al Matramili dalam Al Muqni, dan Nashr Al

Maqdisi dalam Al Kafi."

Inilatr pendapat jumhur ulama madztrab Syaf i tentang waktu

pilihan, batrwa dalam masalah ini ada dua pendapat, seperti yang telah

kami sebutkan.

Penulis Al Hav'i berpendapat tunggal, ia berkata, "Dalam

masalah ini ada dua PendaPat:

Pertama, dalam masalah ini ada dua pendapat Imam Syaf i,

sebagaimana disebutkan tadi. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Kedua,pendapat Ibnu Suraij, bukan berdasarkan dua pendapat

Imam Syaf i, akan tetapi berdasarkan beberapa hadits yang ada
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tentang dua perkara ini. Dua nash Imam syaf i mengandung makna
perbedaan antara waktu mulai dengan berakhirnya waktu shalat Isya.
Makna sepertiga malam adalah akhir waktu permulaan. sedangkan
yang dimaksud dengan pertengahan malam adalah akhir waktu
penghujung. Pendapat ini tunggal. pendapat pilihan adalah, waktu
Isya itu hingga sepertiga malam. Apabila waktu pilihan telah habis,
maka yang tersisa adalah waktu boleh, yaitu hingga terbit fajar kedua
(fajar shadiq).Ini menurut madzhab Syaf i, disebutkan oleh Syafi,i
secara nash dan menjadi pegangan para ulama madzhab syafi,i
generasi terdahulu dan muta'akhirin.

Abu sa'id Al Ishthakhri berkata, "Apabila waktu pilihan telatr
berakhir, maka waktu Isya pun telah habis. Orang yang
meninggalkannya berdosa dan shalat yang ia laksanakan menjadi
shalat q adha (pengganti). "

Pendapat tersebut merupakan salah satu dari dua kandungan
makna yang disebutkan oleh Al eatral dalam syarh At-Talkhish dan
Abu Bakar Al Farisi.

Imam Syafi'i berkata dalan-r bab: Menghadap Kiblat, ..Apabila

sepertiga malam telatr berlalu, maka menurutku waktu Isya telah
berakhir."

Ada para ulama madzhab Syafi,i yang setuju dengan Al
Ishthakhri memahami zhatrir nash ini.

Jumhur ulama menakwilkannya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: para ulama madzhab
Syafi'i berkata, "Maksud Imam Syaf i adalatr, waktu pilihan telah
habis, bukan waktu boleh (iawaz),karena Imam Syafi'i berkata dalam
kitab ini, 'orang-orang yang udzur, apabila udzur mereka telah hilang
sebelum fajar, dan kira-kira cukup untuk benakbiiatul ihram, maka
mereka wajib melaksanakan shalat Maghrib dan Isya'. Jika waktu itu
bukan waktu shalat Isy4 pastilah lmam Syaf i tidak mewajibkan
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mereka melaksanakannya. Syaikh Abu Hamid berkata dalam ta'liqnya

menolak Al Ishthakhri, 'Apabila anak kecil, orang kafir, orang gila,

dan wanita haid, telah sempuma sebelum fajar, dan kira-kira cukup

untuk melaksanakan shalat Isya sebanyak satu rakaat, maka mereka

wajib melaksanakan shalat Isya, tidak ada perbedaan pendapat dalam

masalah ini. Al Ishthakhri menyetujuinya. Jika waktu itu bukan waktu

shalat Isya, maka tidak mturgkin ia mewajibkan mereka melaksanakan

shalat Isya pada waktu itu. Ini adalah ucapan Syaikh Abu Hamid.

Sebagian ulama muta'akhirin penyusun kitab Syarah ArTanbilz keliru,

mereka meriwayatkan persetujuan Al Ishthakhri. Inilah kekeliruan

penyusun kitab syarh tersebut. Seakan-akan samar baginya antara

ucapan Abu Hamid lantaran ucapannya itu panjang. Yang benar dari

Abu Hamid adalatr persetujuan jumhur ulama tentang waktu Isya itu

hingga fajar, dan Abu Hamid mengingkari Al Ishthakhri.

Cabang: Shalat Isya memiliki empat waktu, yaitu:

l. Waktu utamq yaitu awal waktu.

2. Waktu pilihan, yaitu setelah awal waktu hingga sepertiga malam,

menunrt pendapat al ashah: Menurut pendapat lain, hingga

pertengahan malam.. '

3. Waktu boleh, yaitu hingga terbit fajar kedua.

4. Waktu udzur, yaitu waktu bagi orang yang menjamak karena

sedang bepergian jauh atau karena sedang tunm hujan.

Cabang: Penulis At-Tatimmah berkata, "Di negeri-negeri

Timur terdapat beberapa kawasan yang malamnya singkat. Di negeri-

negeri itu mega merah (syafaq) tidak hilang. Awal waktu Isya bagi

mereka adalah beberapa saat setelah tenggelamnya matahari, kira-kira

selama waktu hilangnya mega merah di negeri terdekat dari negeri

me,reka."
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Cabang: Ada pendapat yang mengatakan batrwa waktu.antara
Maghrib dengan Isya adalatr setengah dari seperenam malam. Jika
malamnya panjang, maka setengah dari seperenam itu pun lama. Jika
malamnya singkat, maka setengah dari seperenam malam itu pun
singkat.

Masalah keempat: Dianjurkan untuk tidak menamai Isya
terakhir itu. dengan atamah, berdasarkan hadits tadi. Demikian
disebutkan oleh para ulama dari kalangan madzhab Syaf i,
"Dianjurkan agar tidak menamainya atamah." Demikian disebutkan
oleh Imam Syafi'i dalam Al Umm, "Aku anjurkan agar Isya terakhir
itu tidak disebut atamah;'

Imam Asy-Syirazi, Syaikh Abu Hamid dan sekelompok kecil
ulama, berkata, "Meikruh hukumnya menyebutnya sebagai atamah."

Jika ada yang berkata, "Banyak hadits menyebutkzinnya
sebagai atamah,seperti:

t; {rr;X,:A #tr-yJr c6o&})
'Andai merekn mengetahui apa yang ada dalam shalat atamah

dan shalat Subuh, pastilah mereka alcan mendatanginya walaupun
meranglraki (HR. Al Bukhari dan lainnyq dari riwayat Abu Hurairah
dengan latazh seperti ini).':66u dua jawaban:

Pertama: Kata ini jarang digunakan, untuk menjelaskan
hukum mubah, bukan haram.

Kedua: Kata ini digunakan kepada orang yang samar baginya
antara Isya dengan Maghrib. Jika dikatakan Isya, maka ada

kesamaran, sehingga seakan-akan yang dimaksud adalatr Maghrib,
karena mereka mengenal Maghrib setagai Isya. Sedang)<an atamah
jelas menunjukkan makna shalat Isya terakhir. Oleh sebab itu, kata
atamah digunakan untuk maksud dan tujuan ini.
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Dibolehkan menyebut Isya terakhir dan Isya saja, tanpa

penyebut kata "terakhir". Allah SWT berfifinan, "Dan sesudah

sembahyang Isya." (Qs. An-Nuur [2a]: 58)

Dalam Shahih Muslim disebutkan (dari Rasulullah SAW):

GYt iq, 6 W J; 6r. *;Af ifvt d
"setiap perempuan yang terl<ena asap (wewangian), makn

janganlah ikut serta melaftsanakan shalat Isya terakhir bersam:a

kami."

Dalam shahih Muslimjuga disebutkan penggunaan.kata Isya

"terakhir" dari kalangan sahabat Nabi.

et esn*u'i mengingkari penggunaan kata Isya "terakhir"; ia

berkata, "Yang benar adalah Isya saja." Ini keliru, berdasarkan dalil

yang kusebutkan tadi. Aku telatr menjelaskan semua masalah ini

dalam Tahdzib Al Asma'.

Masalah kelima: Makruh hukumnya tidur sebelum Isya dan

bercerita setelah shalat Isya, berdasarkan hadits tadi.

Maksud cerita yang dimakruhkan setelah shalat Isya adalah

cerita yang dibolehkan pada selain waktu ini. Adapun cerita yang

dimakruhkan pada waktu selain waktu ini, sangat makrutr ditakukan

setelah Isya, sebab makruhnya dikarenakan dapat melalaikan,

dikhawatirkan akan melewatkan shalat malam, jika seseorang itu

melaksanakan shalat malam. Atau akan melewatkan shalat Subuh dari

waknrnya atau dari awal waktunYa.

Hukum makruh ini berlaku apabila pembicaraan itu memang

tidak dibutuhkan dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Adapun

pembicaraan yang dibutuhkan, maka tidak dimaiauhkan. Demikian

juga dengan ucapan yang baik, seperti membaca hadits Rasulullah

SAW, belajar fikih, bercerita tentang kisatr-kisatr orang shalih,

bercerita bersama tamu dan lainnya.
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Banyak hadits tentang semua perkara ini, semuanya shahih

dan masyhur. Telatr kukumpulkan pada akhir kitab Al Adzlar, tidak
makruh dalam perkara-perkara ini karena kebaikanrrya pasti, tidak

boleh ditinggalkan disebabkan kerusakan yang masih dalam perkiraan.

Berbeda dengan pembicaraan yang sama sekali tidak mengandung

kebaikan, dikhawatirkan akan melalaikan shalat dan tidak ada

kebaikan tli dalamnya.

Cabang: Pendapat beberapa madzhab ulama tentang

syalaq dan akhir waktu shalat Isya

Para ulama sepakat batrwa ketika syafaq (mega meratt

matatrari) telatr hilang, maka telatr mastrk waktu trsya, namun mereka

berbeda pendapat tentang syafaq.

Menurut madztrab Syaf i, makna syofaq adalatr, mega merah.

Diriwayatkan oleh penulis At-Tahdzib dari mayoritas ulama..

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn As-Sunan Al Kubra dari Umar

bin Al Ktraththab, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu

Hurairah, Ubadah bin Ash-Shamit, dan Syaddad bin Aus RA.

Diriwayatkan dari Maktrul dan Suffan Ats-Tsauri secara marfu' dari
Rasulullatr SAW. Tidak benar batrwa riwayat tersebut marfu'.

Disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Abu Laila, Malik, Ats-

Tsauri, Ahrnad, Ishaq, Abu Yusuf, Mtrhammad bin Al Hasan. Ini
adalah pendapat Abu Tsaur dan Daud.

Abu Hanifatr, Zufar, dan Al Muzani berkata" "Maknanya

adalah cahaya berwarna putih." Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal,

Umar bin Abdul Aziz, dan Al Arva'i. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu

Al Mundzir, ia berkata, "Diriwayatkan dua riwayat dari Ibnu Abbas."

Para ulama maaznaU Syafi'i berpendapat bahrva makna syafaq

adalalr mega merah, berdasarkan hadits dan qiyas yang tidak kuat

sebagai dalil yang shahih. Yang harus dijadikan landasan adalah yang

dikenal umum di kalangan Arab batrwa makna spfaq itu adalah mega
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merah. Itu masyhur dalam syair mereka. Juga dalil-dalil riwayat para

Imam pakar bahasa Arab.

Al Azhari berkata, "Makna syafaq menurut orang Arab adalah

mega merah."

Al Farra berkata, "Aku mendengar sebagian orang Arab

berkata,

'Ia memakai kaip yang dicelup, seakan-akan seperti syafaq'.

Kain tersebut berwarna meratl."

Ibnu Faris berkata dalam Al Mujmal: Al Khalil berkata,

"syafaq merah yang ada sejak tenggelamnya matatrari hingga waktu

Isya terakhir."

Ibnu Duraid juga menyebutnya dengan sydaq merah.

Ibnu Faris menyebutkan ucapan Al Farra, akan tetapi ia tidak

menyebutkan tentang ini.

Az.Zltbardi berkata dalam Mukhtashar Al Ain:

"Ar 
q')i r-);:--JrLl8lt

"syafaq meratr itu setelah matatrari tenggelam."

Al Jauhari berkata, "syafaq merah adalah sisa catraya matahari

dan ronanya yang kemeratran pada awal malarn hingga mendekati

atamah."

Al Jauhari lalu menyebutkan pendapat Al Khalil dan Al Fara,

ia tidak menyebutkan selain ini. Inilah pendapat para Imam atrli

batrasa Arab.

',rrt fk L'r*|1'; #
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5. Asy-Syirazi berkata, "Waktu Subuh adalah ketika terbit
fajar kedua, yaitu fajar shadiq, yang ketika itu diharamkan
makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Akhir waktunya
adalah ketika matahari menerangi bumi."

Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril AS melaksanakan
shalat Subuh ketika terbit fajar. Keesokan harinya ia
melaksanakan shalat Subuh ketika matahari menerangi bumi.
Kemudian ia menoleh seraya berkata, "Ini adalah waktumtr dan
waktu para nabi sebelum engkau. Di antara dua waktu ini adalah
waktu (shalat)." Kemudian habislah waktu pilihan, dan yang
tersisa adalah waktu boleh (jawaz\ hingga terbit matahari.

Abu Sa'id Al Ishthakhri berkata, fiWaktu Subuh telah
usai, dan waktu setelahnya adalah waktu qadha(pengganti)."

Madzhab Syafi'i sependapat dengan pendapat pertama,
berdasarkan hadits Abu Qatadah RA. Makruh hukumnya
menyebut shalat Subuh sebagai shalat ghadah, karena Allah SWT
menyebutnya Al Fajr. Allah SWT berfirman, "Dan (dirikanlah
pula shalat) fajar, Sesungguhnya shalat fajar itu disaksikan (oleh
malaihat)." (Qs. Al Israa' [17]: 78).
menyebutnya shalat Subuh:

qsi\f fi #t ,y -ts;'r):)\l'o,

"Siapa yang mendapatkan satu rahaat shalat Subuh, sungguh ia
telah mendapatkannya"

Penjelasan:

Hadits Jibril AS adalah hadits shahih, telah dijelaskan
sebelumnya. Demikian juga dengan hadits Abu Qatadatr:

4r5 J
,,,o/ o ,
IJ_;:l ;,.

Rasulullah sAw

.W',if G#t;
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,,siapayangmendapatlcansaturalrnatshalatsubuh,sungguhia

telah mendapatkannya." (HR. Al Bukhari dan Muslim, dari

riwayat Abu Hurairah)

Umat Islam telatr sepakat batrwa awal waktu Subuh adalah

ketika terbitnya fajar shadiq, yaitlt fajar kedua. Akhir waktu pilihan

(ikhtiyar) adalah ketika matahari memancarkan sinarnya. Kemudian

waktu boleh (iauraz) tetap ada hingga terbit matahari'

Al Ishthakhri berkata, "Waktu Subuh telah berakhir ketika

matatrari bercahaya. waktu setelahnya adalah waktu qadha

(pengganti). Berdosa hukumnya menunda shalat Subuh hingga waktu

itu. Dalilnya telatr disebutkan tadi, juga dalil madztrab Syafi'i tentang

waktu shalat Ashar.

Penulis At-Tahdzib berkata, "Makruh hukumnya menunda

pelaksanaan shalat Subuh tanpa ada udzur hingga terbit cahaya merah'

ftf*"u catraya merah adalatr catraya merah yang muncul sebelum

terbitnya matahari."

Cabang: Para ulama madzhab Syaf i berkata, "Fajar itu ada

dua; pertama, disebut fajar pertama, yaitu fajar kadzib. Kedua, disebut

dengan fajar kedua, yaitu fajar shadiq. Fajar pertama muncul

memanjang ke langit seperti ekor srigal4 kemudian menghilang

sesaat, kemudian terbit fajar kedua, menyebar, melebar di atas ufiIk'"

Para ulama madztrab Syaf i berkata, "Semua hukum berkaitan

dengan fajar kedua. Di dalamnya masuk waktu shalat Subuh dan

keluarnya waktu Isya. Di dalamnya masuk puasa, diharamkan makan

dan minum bagi orang yang berpuasa. Dengan fajar itu pula

berakhirnya malam dan masuknya siang. menurut iima'kavtr muslim,

tidak ada hukum yang berkaitan dengan fajar yang pertama'"

Penulis Asy-syamil berkata, "Fajar pertama disebut fajar

kadzib, karena fajar tersebut bercahaya, kemudian kembali gelap dan

pergi. Fajar kedua disebut fajar shadiq, karena membenarkan dan
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menjelaskan tentang waktu subuh. Dalil yang digunakan untuk
menjelaskan kedua fajar ini adalah hadits Ibnu Mas'ud RA dari
Rasulullah SAW, beliau bersabda:

'it1 e4#'b )\.ot;i :€i tri'ri-'€';i W-t
of ;; ,i,:at: ry'g,G q.;.,;l,r-at6-.j_ o';3i_

.ubt ,i ;atln-
'Janganlah salah seorang kamu tercegah O*, sahurnya
disebablcan oleh adzan Bilal, karena ia mengumandangkan
adzan -atau menyeru- pada waktu molam, agar orang yang
melaksanalcan qiyamulait di antara kamu itu lcembari, dan agar
orang yang tidur di antara kamu terjaga. Bulwnlah adzannya
menandakan fajar atau Subuh. "

Rasulullah sAw berkata dengan jari-jemarinya. la angkat ke
atas, kemudian menukik ke bawah, hingga ia katakan seperti ini.

Zrfiarr mengatakannya dengan dua telunjuknya; salah satu
telunjuknya berada di atas jari telunjuknya yang lain, kemudian
mengulurkannya ke arah kanan dan kirinya. (HR. Al Bukhari dan
Muslim)

Diriwayatkan dari Samuratr RA, ia berkata: Rasululhfr SAW
bersabda:

-Vbt )-A,- ,rqt r-r.i \, tt Ltsl ,s.r;- 
.t

tt.','-1...^-

.lJs.A )W..
"Janganlah lamu teperdaya oleh.adzan Bilal dan (fajar) putih
ini -tiang Subuh- hingga (fajai ini menyebar seperti ini.,,
(HR. Itduslim dan At-Tirmidzi)

Ia juga berkata: Rasulullah SAW bersabda:

a.e
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,i!t, SA';,jI';;:t v, ,l>t, utsi lrfi u €3X. \
fi' e'*-;jt'*ir

"Janganlah sahur kamu terhalang oleh adzan Bilal dan fajar
yang memaniang (fajar kadzib), akan tetapi karena fajar yang

menyebar di atas ufuk faiar shadiq)."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

Diriwayatkan dari Thalq bin Ali RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda:

,F ti.)tj tlE': lt *iit eilt S*'tj tri;tt t7s

.;"-\te;A
"Malrnn dan minumlah kamu, janganlah kamu dirisaukan oleh

cahaya yang naik ke atas (faiar l(adzib). Makan dan minumlah

tcainu hingga terlihat oleh komu al ahmar (fajar shadiq). " (HR.

Abu Daud dan At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata, "Hadits im hasan. Hadits ini diamalkan

menurut para ulama, bahwa tidak haram hukumnya makan dan minum

bagi orang yang berpuasa hingga terlihat fajar shadiq."

. Cabang: Shalat Subuh termasuk shalat-shalat siang' Awal

siang adalah terbitnya fajar kedua. Ini mentrut madzhab Syaf i.

Demikian juga menurut seluruh ulama, kecuali yang diriwayatkan

oleh Syaikh Abu Hamid dalam ta'liq-nya dari sekelompok ulama,

mercka berkat4 "Antara terbitnya matahari dengan fajar bukanlah

bagian dari malam dan bukan pula bagian dari siang, melainkan waktu

yang berdiri sendiri, pemisah antara siang dan malam. >

Mereka berkata, "shalat Subuh tidak pada waktu malam dan

siang."
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Syaikh Abu Hamid juga meriwayatkan dari Hudzaifah bin Al
Yaman, Abu Musa Al Asy'ari, Abu MijlaZ, dan Al A,masy, mereka
berkata, "Akhir malam adarah terbitnya matahari, dan itulah
permulaan siang."

Mereka berkata, "shalat subuh tergolong shalat-shalat
malam."

Mereka berkata, "orang yang berpuasa boreh makan hingga
terbit matahari." Demikian diriwayatkan oleh Abu Hamid dari
mereka. Menurutku itu tidak benar dari mereka.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyrb dan penulis Asy-syamit berkata,
"Diriwayatkan dari Al A'masy, ia berkata, .shalat Subuh tergolong
shalat-shalat malam. Hanya saja, sebelum terbitrya matatrari itu
bagian dari malam, dan boleh makan bagr orang yang berpuasa,.
Riwayat ini sangat jauh dari kebenaran, terlebih lagi adanya hukurn
haram makan dengan terbitnya fajar pada setiap mas4 dengan makna
yang jelas dari Al Qur'an. Jika ia berdalil dengan firman Allah swr,
'Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami
hapuskon tanda malam dan Kamti jadikan tanda siang itu terang,.
(Qs. Al Israa' ll7): 12) Tanda siang adalah matatrari, dengan demikian
siang ada ketika matatrari telah terbit.,

Umayyah bin Abu Ash-Shalat berkata:

'i,; qj # ,rF * 
^t) .*r ,)s gA .:ary

Matahari terbit pada r*Ap aHir malam.

Meroh, wornanya terlihat bercahaya.

Jawaban bahwa terbitnya fajar adararr bagian dari siang, adalah
firman Allah SWT,

*i -u 
rrt*i gi c Eyi l#i,tJ-*;, g-;j1,i5 w
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"Danmakanminumlahhinggaterangbagimubenangputih

dari benang hitam, yaitu faiar." (Qs' Al Baqarah L2): 187)

Berdasarkan ijma' ulama sepanjang masa tentang haram hukumnya

makan makanan dan meminum minuman dengan terbitnya fajar.

Disebutkan dalam hadits Jibril As, bahwa Rasulullah sAw

bersabda:

.nt t Jei,;i,l' i?i'fii,t;.b .at Jt""i
l.' v I r- -

'tKemudian ia melalrsanalan shalat Fojar ketila fajar terbit

(faja, shadiq) dan kctika malunan haram bagi orang yang berpuasa. "

Hadits shahih, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Demikian juga

berdasarkan empat hadits dalam pembatrasan cabang sebelum ini.

Dalam shahih' Al Bulilari dan shahih Muslirn disebutkan

bahwa Rasulullatr SAW bersabda:

?rgJ,if ,' i'ti,? t;,)\tll; ,P,i';g-'wLt
"srruigguhnya Bilal adzan pada wa*u malam, ma*a ma*an

dan minumlah kamu hingga lbnu Ummi MaWum

m engum andangkan adz an.

Makna kata Jllr (pada waktu malam) adalah, tidak sah

melaksanakan puasa pLai watctu itu berdasarkan iima'kaum muslim-

Jawaban terhadap ayat yang merekajadikan dalil adalatr:

Dalam ayat tersebut tidak terkandung dalil batrwa Allah SWT

memberitahukan batrwa matatrari merupakan tanda bagi waktu siang'

Tidak menafikan bahwa ada tanda lain bagi waktu siang. Jika ada

beberapa dalil yang menunjukkan bahwa waktu setelah terbitnya fajar

shadiq adalah bagian dari waktu siang, maka wajib mengamalkannya,

karena makna kata ayat itu adalah tanda, sehingga tidak harus

membandingkannya dengan segala sesuatu. Sebagaimana bulan
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adalah tanda malari, maka tidak harus membandingkannya dengan
keseluruhan malam.

Mengenai syair tersebut, Al Khalil bin Ahmad 
-Imam 

pakar
bahasa Arab- meriwayatkan bahwa siang adalah cahaya yang ada
antara terbitnya fajar dengan tenggelamnya matahari. Dengan
demikian, makna ungkapan penyair tersebut adalah waktu yang
mendekati penghujung setiap malar.n, bukan penghujung malam yang
sebenarnya

Jika ada yang berkata: Diriwayatkan dari Rasulullah SAW:
, rz
,(.Li ,t*lt ;lb

" Shalat s iang ttu ttdrik ter dengar bac aannya.',

Kami jawab: Ad-Daraquthni dan para atrli hadits lainnya
berkata, "Ini bukan ucapan Rasulullatr sAw, dan tidak pernah
diriwayatkan dari beliau. Ini adalatr ucapan sebagian ahli fikih.-

Syaikh Abu Hamid berkata, .,Aku bertarrya kepada Abu Al
Hasan Ad-Daraquthni tentang itu, lalu ia menjawab, 'Aku tidak
mengetahuinya berasal dari Rasulullah sAw secara shahih dan tidak
shahih. Maksudnya adalah semua shalat yang dilaksanakan pada siang
hari. sedangkan shalat Jum'at dan shalat ld, di-jatr:-kan (dikeraskan
bacaannya)."

Para ulama madztrab Syafi'i menolak mereka yang
berpendapat bahwa antara fajar dan matahari bukanlah waktu malam
dan tidak pula waktu siang, dengan firman Allah, "Adalah knrena
sesungguhnya Allah (htasa) memasukJmn malam ke dalam siang dan
memasuklmn siang ke dalam malam." (Qs.Al Haji l22l:61) Ayat ini
menunjukkan tidak adanya pemisah antara siang dengan malam.
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Dalam AI Qur'an disebut shalat Fajar,rr dan dalam hadits

disebut shalat Fajar serta shalat Subuh, sebagaimana telatr dijelaskan'

ImamSyafi,iberkatadalamAl|Jmm,|.Akuanjurkanagar
shalat Subuh tidak dinamai dengan nama lain selain dua nama ini'

Aku tidak suka jika shalat Subuh disebut shalat Ghadah'" Ini adalah

nash Imam Syaf i. Demikian juga disebutkan oleh para ulama

madztrab Syaf i. Mereka berkata "Dianjurkan menyebutnya shalat

Subuh dan shalat Fajar. Tidak dianjurkan menyebutnya shalat

Ghadah."

MerekatidakmemakrutrkanmenyebutnyashalatGhadah.

UcapanlmarrrAsy.syirazidanAlQadhiAbuAth.Thayyib,
.,Makruh hukumnya menyebutnya shalat Ghadah," adalah pendapat

yalggharibdaldha'if,tidakadadalilnya.Apayangiasebutkanitu
tidak menunjukkan makna maknrh. Sesungguhnya sesuatu yang

makruh harus ditetapkan berdasarkan dalil larangan yang tidak kuat'

Tentang penyebutan shalat Ghadalr, tidak ada larangan sama sekali.

Batrkan lataih ghadah banyak digrrnakan dalam hadits dan ucapan

para sahabat, tahpa ada yang menolaknya'

Pendapat yang benar yaitu, tidak makrutr, akan tetapi lebih

afdhal menyebutnya shalat Fajar dan shalat Subuh'

cabang: Jika seseorang melaksanakan shalat Subuh atau

shalat Ashar, atau shalat lainnya kemudian waktu shalat tersebut

habis, sementara ia masih melaksanakan shalat, maka shalatnya tidak

batal, baik ia hanya melaksanakan satu rakaat dalam watctu shalat

t, Al Aztrari berkata dalam Syarh Mu*rtashar Al Mttzani, "Fajar itu dinamakan

fajar karena terpancaxnya Subuh Ada dua fajar, (l) fajar awal (yaitu fajar yang

nia.). Itulatr fajar kndzib. Q)fajat putih di atas ufuk'"
Abu Daud Al AYYadi berkata:

iul'],f #, U cri . . . "i'tl 'i o,vl Ai
Ketika ia menerangi kamu.

Doi Subuh terliha faiar yang menerangi.
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tersebut, atau kurang dari satu rakaat, maupun lebih dari satu rakaat.
Apakah shalatnya itu terhitun g ada'(tunai)? Atau qadha (pengganti)?

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat, dan akan
kami jelaskan sesuai dengan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi.
Ini menurut madzhab syaf i, demikian juga menurut jumhur ulama.

Abu Hanifah berkata, "Batal pada shalat subuh, karena shalat
adalah ibadah yang batal disebabkan hadats. Jadi, batal disebabkan
keluar dari waktunya. sama seperti sucinya mengusap sepatu khuff.,,

Dalil kami adalah hadits Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah
SAW bersabda:

,:;oit'r):)\i'r- pfur a); ol J:, yar U *sr,!t\l.r;

u1.;rt'!,\i'rit nht U Ll * s; rr*:t :r E )\i 
.;,;:)

"siapa yang mendapati satu rarrnat shalat Ashar seberum
matahari tenggelam, maka sungguh ia telah mendapatknn
Ashar. siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat subuh
sebelum matahari terbit, maka sungguh ia telah mendapatkan
Subuh. " (HR.Al Bukhari dan Muslim)

Jawaban terhadap masalah sepatu khuff yaitu, shalatnya batal
karena thaharahnya batal. Sedangkan dalam kasus ini thaharahnya
tidak batal. ,

cabang: Dalam shahih Muslimdisebutkan dari An-Nawwas
bin sam'an RA, ia berkat4 "Rasululrah sAw menyebutkan tentang
Dajjal. Kami lalu bertanya, 'wahai Rasulullah, berapa lamakah
masanya'? Beliau menjawab, 'Empat puluh hari. satu hari seperti
satu tahun. satu hari seperti satu bulan. Satu hari seperti satu Jum,at
(sepetran). seluruh hari-hari kamu seperti hari-hari kamul Kami lalu
bertanya, 'wahai Rasulullah, pada saat satu hari seperti satu tahun,
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apakah cukup bagi kami untuk melaksanakan shalat seperti shalat saat

ini?' Rasulullah sAw menjawab, 'Tidah ulatrlah sesuai ulatrannya'-"

Masalah ini perlu diperhatikan, aku ingatkan untuk mengetahui

hukumnya berdasarkan nash dari sabda Rasulullah SAW dalam hadits

shahih.

6. Asy.Syirazi berkata, ..Wajib hukumnya melaksanakan

shalat pada awal waktu, karena perintah menunJukkan

pelaksanaan shalat pada awal waktunya. oleh sebab itu,

maknanya adalah waiib.D

Penjelasan:

Menurut madzhab syaf i, shalat wajib dilaksanakan pada awal

waktu, dengan hukum wajib yang luas. Hukumnya tetap wajib ketika

memungkinkan untuk dilaksanakan. Demikian juga menurut Imam

Malik, Ahmad, Daud dan mayoritas ulama.

Diriwayatkan oleh Al Mawardi dari mayoritas ahli Fikih.

. 
Dari Abu Hanifatr terdapat beberapa riwayat:

Pertama,seperti pendapat madztrab Syaf i, riwayat tunggal'

Kedua, riwayat zufar dari Abu Hanifah, jika waktu shalat

masih tersisa cukup untgk melaksanakan satu kali shalat, maka

hukumnyawajib.

Ketiga, pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah,

diriwayatkan oleh jumhur ulama madzhab Syaf i dari Abu Hanifah,

bahwa hukumnya wajib pada akhir waktu ketika waktu yang tersisa

cukup untuk takbiratul ihram.

Jika seseorang melaksanakan shalat pada awal waktu, maka

menurut mayoritas ulama madzhab Hanafi shalatnya telah terlaksana.

Namun jika sampai akhir waktu ia tidak melaksanakannya, maka ia

tetap dibebani kewajiban melaksanakannya. Jika tidak sampai akhir
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waktu, maka hukum melaksanakannya -di awal waktu- sunah bukan
wajib.

Al Kurkhi dari kalangan madzhab Hanafi berkata, ,.Hukumnya

sunah. ia 'tidak boleh melaksanakan shalat sunah hingga ia
melaksanakan shalat waj ib."

Abu Hanifah berdalil tentang hukum shalat tidak wajib pada
awal waktu, bahwa jika shalat itu wajib dilaksanakan pada awal
waktu, maka pelaksanaannya tidak boleh ditunda, sama seperti puasa
Ramadhan. Sesungguhnya waktu shalat itu sama seperti haul dalam
zakat, boleh dilaksanakan pada awal haul atau akhir haul. sama juga
zakat masih wajib ditunaikan hingga akhir haul, dan demikian juga
dengan shalat. Karena bagi seseorang yang memasuki waktu shalat,
saat itu ia tidak sedang musafir, kemudian berlalu beberapa saat yang
memungkinkan untuk melaksanakan shalat, kemudian ia melakukan
perjalanan sebagai musafir, maka ia boleh mengqashar shalatnya. Jika
shalat itu diwajibkan di awal waktunya, maka ia tidak boleh
mengqasharnya, sama seperti seseorang yang musafir setelah waktu
shalat. Karena ia memiliki pilihan arftara melaksanakannya pada awal
waktunya atau tidak melaksanakannya pada awal wakflrnya. Jika ia
rnelaksanakannya pada awal waktuny4 maka ia mendapat pahala
sunah-

Para ulama madztrab Syaf i berdalil berdasarkan ayat,
"Diriknnlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap
malam. " (Qs.Al Israa' [17]: 78)

Makna 3ifur adalatr tergelincirnya matatrari, sebagaimana
dijelaskan tadi tentang waktu zruhtr. Ini adalah perintatr yang
mengandung makna wajib.

Diriwayatkan dari Abu Dzar RA, ia berkata: Rasulullatr SAW
bersabda:

106 ll et uoi^u'SyarahAl Muhadzdzab



ti i6 \W) ;,-it;lr o:?i iy.e'.*; t;tui'-y
e,i'o$ ,:,gt;s,.-^r, ; Wl ;xar'k ,JG \*)le

9to';;';.-.J..lt ;'.;;lrlitLst
"Bagaimanalcah engkau apabila engkau berada di tengah-

tengah lraum yang menunda pelaksanaan shalat dari

waktunya? " Aku lalu berkata, "Apakah yang engkau

perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW menjawab,

"Lalcsanakanlah shalat pada waWunya, kemudion pergilah

Ialrsanalcan keperluanmu. Jikn shalat dilaksanakan kettka

englau berada di masiid, makn laksanakanlah shalatl" (HR.

Muslim)

Maknanya adalatr, mereka menunda pelaksanaan shalat dari

awal waktu. Inilatr yang diriwayatkan dari para penguasa, yaitu

menunda pelaksanaan shalat dari awal waktu, bukan tidak

melaksanakan shalat dari wakhrnya secara keseluruhan.

Makna kalimat q$:1. ty,U'S:" uaaAr "Laksanakanlatr shalat

pada awal waktunya." Karena shalat itulah ibadah yang dimaksud,

bukan ibadatr lain yang diwajibkan bagi anggota tubuh, tidak

berkaitan dengan harta benda, boleh dilaksanakan pada keseluruhan

waktunya, semua waktunya boleh dilaksanakan karena semua

waktunya itu adalah wajib, seperti puasa.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkat4 "Kami batasi dengan kata
'ri:# (ibadah yang dimaksud), agar ibadah lain tidak termasuk ke

dalamnya, seperti wudhu.

Makna kalimat: 9'{l d i.a'- (yang diwajibkan bagi anggota

tubuh) yaitu, agar zakattidak termasuk ke dalamnya.

Kalimat: Utiiq .rJUf I (tidak ada hubungan dengan harta)

berguna untuk memUeaatan ibadatr shalat dengan ibadah haji.
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Kalimat: p6ili * ,* (dari umumnya waktu-waktu) berguna
untuk membedakannya dengan shalat jarnak, karena dalam shalat
jarnak, shalat Ashar boleh dilaksanakan pada waktu Zhuhur, yang
sifatnya mengikuti shalat Zhuhur, meskipun pada waktu Zhuhur,
shalat Ashar belum wajib dilaksanakan. Akan tetapi, dalam kondisi
normal (bukan jarnak), shalat tidak boleh dilaksanakan di luar
waktunya yang umum, dan hanya boleh dilaksanakan ketika bepergian
atau turun hujan, atau ketika melaksanakan ibadatr haji.

Jawaban terhadap pendapat mereka yaitu, jika shalat itu wajib
dilaksanakan pada awal waktu, maka tidak boleh ditunda, sama seperti
puasa Ramadhan. Wajib itu ada dua:

1. wajib luas, yaitu boleh dilakukan kapan saja selama masih dalam
waktu tersebut, karena luasnya waktu tersebut. Diantaranya
adalah waktu shalat.

2. Wajib sempit, yaitu harus dilaksanakan dengan segera.
Diantaranya adalah puasa Ramadhan bagi orang yang tidak
bepergian.

Jawaban terhadap qiyas (analogi) mereka dengan haul pada
zakat adalah: Pembayaran zal<at boleh disegerakan berdasarkan
rukhshah (keringanan) unttrk
kebutuhan, maka ibadah-ibadah

waktunya.

Jawaban lain adalah: zakat tidak wajib kecuari setelah haul,
berdasarkan kesepakatan ulama. Kami sepakat batrwa shalat itu wajib
dilaksanakan pada waktunya. Akan tetapi kami mengatakan batrwa
shalat wajib dilaksanakan pada awal waktunya. Sedangkan mereka
mengatakan shalat wajib dilaksanakan pada akhir waktu. Tidak boleh
menyamak at zakat den gan shalat.

Jawaban terhadap masalah musafir: Menunrt madzhab Syaf i,
dalam masalatr ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut Al Muzani

suatu kebutuhan. Jika tidak ada
itu tidak boleh disegerakan dari
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dan Ibnu Suraij, "Tidak boleh mengqashar shalat." Sedangkan

menurut pendapat yang shahih, yang disebutkan secara nash, dan

menurut jumhur ulama madzhab Syaf i, dibolehkan mengqashar

shalat. Oleh sebab itu, shalat boleh diqashar, karena qashar adalah

sifat shalat, dan yang dijadikan pedoman adalah sifatnya ketika

dilaksanakan, bukan ketika diwajibkan. Oleh sebab itu, jika seseorang

tidak melaksanakan shalat ketika ia mampu melaksanakannya dengan

. berdiri atau berwudhu dengan air, kemudian ia tidak mampu

melaksanakannya berdiri dan tidak mampu berwudhu dengan air,

maka ia boleh melaksanakannya dengan duduk dan berlayammum dan

shalatnya tetap sah, tetapi jika seseorang tidak melaksanakan shalat

ketika ia tidak mampu melaksanakannya dengan cara berdiri dan

berwtrdhu dengan air, kemudian ia mengqldhanya dalam kondisi

mampu, maka ia harus melaksakannya dengan cara berdiri, juga

ketika berwudhu ia wajib dengan air.

Jawaban terhadap qiyas mereka dengan shalat sunah adalah:

Shalat sunah boleh ditinggalkan secara mutlak, sedangkan shalat

wajib tidak boleh ditinggalkan secara mutlak berdasarkan ijma'.
Sesunggutrnya batallatr rmrdzar orang yang bernadzar akan

melaksanakan shalat sunah dua rakaat pada hari anu. Ia boleh
melaksanakan shalat dua rakaat itu pada waktu yang ia kehendaki.

Jika dua rakaat itu ia laksanakan pada awal waktu nadzamya, maka itu
adalah shalat wajib (karena nadzar).

Imam Al Haramain berkata dalam Al Asalib, "Menurut satu

pendapat, kami katakan kepada mereka" 'Apakah kamu menerima
wajib yang luas? Atau kamu mengingkarinya'?"

Jika mereka mengingkarinya maka kami nyatakan kepada

mereka dalil-dalil yang kuat. Kalimat ringkas tentang m4salatr ini
yaitu: Makna wajib yang luas adalatr, orang yang mewajibkan berkata,
ccr{h wajibkan kepadamu melaksanakan perbuatan ini, dan harus
engkau laksanakan dalam waktu ini. Jika engkau laksanakan dalam
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waktu ini, baik awal waktu maupun akhir waktu, berarti engkau telah

melaksanakan apa yang aku perintahkan kepadamu." Ini masuk akal.

Ada beberapa perbandingannya dengan masalah-masalah lain

berdasarkan kesepakatan ulama, seperti kafarat tebusan, qadha shalat-

shalat yang lupa dilaksanakan, dan puasa yang ditinggalkan karena

suatu alasan. Jika mereka mengakui adanya wajib yang luas, maka

kami katakan kepada mereka, "Orang yang mukallaf diperintahkan

melaksanakan shalat dalam' waktu yang luas. Kapan pun ia

melaksanakannya dalam waktu itu, gugurlah kewajiban dari dirinya.

Ibadah-ibadah badan tidak sah dilaksanakan sebelum waktu wajibnya.

Bila mereka katakan, "Jika diwajibkan, berarti berdosa jika
pelaksanaannya ditunda dari awal waktunya?" maka kami jawab, "Ini
adalah sifat wajib yang sempit. Telah kami jelaskan bahwa ini adalah

wajib yang luas, sama seperti kafarat tebusan."

Cabang: Apabila masuk waktu shalat, dan seseorang ingin
menunda pelaksanaannya hingga pertengatran waktunya atau hingga
akhir waktqnya, maka apakatr ia harus bertekad melaksanakannya?

Dalam masalah ini ada dua pendapat yang masyhur di
kalangan ulama madzhab Syaf i dalam kitab-kitab ushul fikih. Ulama
yang menyebutkan masalah ini diantaranya adalah Imam Asy-syirazi
dalam Al-Luma'. Di antara ulama yang menyebutkan masalah ini
dalam kitab-kitab madzhab adalah penulis Al Hawi.

Pendapat pertama: Ia tidak harus bertekad.

Pendapat kedua: Ia harus bertekad. Jika ia menunda

pelaksanaannya tanpa adanya tekad, kemudian ia laksanakan dalam

waktu itu, maka ia berdosa, dan shalatnya tetap ada' (tttnai).

Kedua pendapat tersebut berlaku dalam semua ibadah wajib
yang luas.
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Al Ghazali dalam kitab Al Mustashfa menyatakan wajib

hukumnya bertekad. Ini pendapat al ashah. Ia berkata, "Jika ada yang

berkata, 'Laksanakanlah dalam waktu ini'!" Di dalamnya tidak

terkandung makna adanya tekad. Mewajibkan adanya tekad berarti

membuat tambahan terhadap makna kalimat tersebut. Karena jika

sesporang lupa turtuk bertekad, kemudian ia meninggal dunia dalam

waktu itu, maka ia tidak berdosa. Kami jawab, "Ucapanmu, 'Jika

seseorang lupa untuk bertekad, maka ia tidak berdosa'." kalimat ini

benar. Karena orang yang lupa tidak dibebani hukum. Akan tetapi jika

ia lupa terhadap perintah, maka pastilatr ia bertekad untuk tidak

melaksanakannya. Perbuatannya seperti ini haram hukumnya. Tidak

ada jalan lain untuk melepaskan diri dari perbuatan haram itu selain

bertekad, maka hukum bertekad itu menjadi wajib. Ini adalah dalil

hukum wajibnya bertekad, meskipun tidak terkandung hanya dilihat

dari bentuk kalimat perintah yang terucap dari lidah. Akan tetapi dalil

akal lebih kuat daripada dalil kalimat ucapan, wallahu a'lam.'

Cabang: Apabila seseorang menunda pelaksanaan shalat,

maka kami katakan, "Apakatr ia tidak wajib bertekad? Atau kita

wajibkan bertekad? Kemudian ia bertekad, lalu ia meninggal dunia

secara mendadak dalam waktu tersebut, apakah ia wafat dalam

keadaan berdosa? Dalam masalah ini ada dua pendapat yang masyhur

dalam kitab-kitab ulama Khurasan.

Menurut pendapat yang shahih, ia tidak mati dalam keadaan

berdosa, karena ia diberi izin unark menunda pelaksanaannya.

Al Ghazali berkata dalam Al Mustashfa: Siapa yang

mengatakan bahwa ia mati dalam keadaan berdosa, maka telah

bertentangan dengan ijma' salaf, karena kita mengetatrui batrwa

mereka yang mati mendadak, waktu yang mereka lewati cukup untuk

melaksanakan empat rakaat setelatr tergelincir matahari. Mereka itu

tidak mati dalam keadaan berdosa. Mereka juga tidak dapat
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dinisbatkan kepada kekurangan, apalagi jika telah sempat berwudhu

dan pergi ke masjid, kemudian wafat di tengah jalan. Mustahil

dikatakan telah berbuat dosa, karena ia boleh menunda pelaksanaan

shalatnya. Jika ia melakukan sesuatu yang boleh ia lakukan, maka

bagaimana mungkin dikatakan ia telah berbuat dosa?

Jika dikatakan, "Boleh menunda pelaksanaan shalat, dengan

syarat sampai akhir waktu ia tetap sehat dan selamat." Kami katakan,

"Mustahil, karena kondisi pada akhir waktu merupakan sesuatu yang

tidak dapat diketahui secara pasti. Jika kita bertanya kepada

seseorang, kemudian ia menjawab, 'Aku tidak mengetahui kondisiku

pada masa rnendatang, sementara aku ada kewajiban melaksanakan

puasa satu hari. Aku ingin menundanya hingga esok hari. Apakah aku

boleh menundanya, sementara aku tidak mengetahui kondisiku pada

masa mendatang? Atau aku berdosa karena menundanya?' Jika kita
katakan, 'Kamu tidak berdosa', maka ia akan berkata, 'Lantas

mengapa aku berdosa disebabkan kematian yang tidak kuketahui?!'

Jika kita katakan, 'Ia berdosa', maka kita telah bertentangan dengan

ijma' dalam hal hukum wajib yang luas. Jika kita katakan, 'Jika
menurut ilmu Allah engkau akan mati sebelum esok hari, maka

engkau berdosa. Jika menurut ilmu Allah engkau akan hidtrp, maka

engkau boleh menunda pelaksanaannya', maka ia akan menjawab,

'siapakah yang memberitahukanku tentang ilmu Allah itu? Apa
pendapat kamu tentang orang yang tidak tahu?' Oleh sebab itu, harus

ada tekad untuk melaksanakan atau tidak melaksanakannya."

Jika ada yang berkata, "Kamu memperbolehkan menunda

pelaksanaan shalat untuk selamanya, dan orang yang

meninggalkannya tidak berdosa jika ia meninggal dunia. Itu berarti

tidak ada makna kewajiban." Kami jawab, "Hukum wajib menyatakan

batrwa ia tidak boleh menunda pelaksanaan shalat, kecuali ada tekad.

Tidak boleh bertekad untuk menunda pelaksanaan shalat kecuali

menurut perkiraan ia akan tetap berada pada waktu itu, seperti
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menunda shalat dari suatu waktu ke waktu lain, menunda puasa dari

suatu hari ke hari yang lain, dengan tetap ada tekad untuk

melaksanakannya pada setiap waktu, dan menunda pelaksanaan haji

dari satu tahun ke tatrun yang lain. Jika seseorang yang sakit dan

hampir mati bertekad menunda pelaksanaan shalat selama satu bulan,

atau seseorang yang lanjut usia bertekad menunda pelaksanaan shalat

selama beberapa tahun, dan menurut perkiraannya ia tidak akan tetap

seperti itu hingga waktu tersebut, maka ia telah berdosa dengan

penundaan itu. Seperti seseorang yang dijatuhi hukuman ta'zir,
menurut perkiraan jika ia dijattrhi satu pukulan, maka ia akan mati.

Atau harga hambasatraya yang dikurangi, karena menurut perkiraan ia

akan mati. Jika itu dilakukan, ternyata mereka tetap selamat, maka

penundaan itu berdosa. Oleh sebab itu, Abu Hanifah berkata, 'Tidak

boleh menunda pelaksanaan ibadatr haji dari satu tatrun ke tahun yang

lain, karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada tahun

tersebut."

Imam Syaf i menurut pendapat yang slnhi& menggunakan

perkiraan untuk omng yang masih mudq bukan orang yang telah

lanjut usia dan sakft. Kemudian orang yang dijatuhi. htrkuman ta'zir,
jika hukuman dijatuhkan kepadanya, dan menurut perkiraan ia akan

selamat, namun ternyata ia meninggal dunia, maka yang menjatuhkan

hukuman harus memberikan jaminan, karena ia telatr keliru dalam

perkiraannya, dan ia tidak berdosa. Ini adalah akhir kalimat Al
Ghazali.

Bagi orang yang menunda pelaksanaan ibadatr haji hingga ia

meninggal dunia, maka menurut kami ada tiga pendapat:

Pertama: Ia mati dalam keadaan berdosa, baik ia telatr lanjut

usia maupun masih muda dan sehat. Ini pendapat al ashah.

Kedua: Ia tidak mati dalam keadaan berdosa.

. Ketiga: Pihak yang berdosa hanya orang yang sudah lanjut

usia, sedangkan yang masih muda tidak berdosa. lni pendapat yang
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dipilih oleh Al Ghazali di sini, sebagaimana telah kami sebutkan dari
Al Ghazali. Akan tetapi, menurut pendapat al ashah para ulama
madzhab Syaf i, perbuatan itu merupakan maksiat secara mutlak.

7. Asy-Syirazi berkata: Perbuatan yang afdhal untuk
shalat selain Zhuhur dan Isya adalah melaksanakannya pada
awal waktu, berdasarkan riwayat Abdullah RA, ia berkata, ,,Aku

bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amal yang pating
afdhal?" Beliau berkata, "Shalat pada awal waktunya,,Itu karena
Allah SWT memerintahkan agar menjaga shalat.

fmam Syaf i berkata, "Di antara sifat menjaga shilat
adalah melaksanakannya pada awal waktu, karena jika
pelaksanaannya ditunda maka akan menyebabkan lupa dan
hilangnya waktu."

Mengenai shalat Isya, dalam masalah ini ada dua pendapat
yang disebutkan Imam Syaf i dalam qaul qadim ilan Al Imla',
bahwa lebih afdhal melahsanakannya pada awal waktunya. Ini
merupakan pendapat al ashah berdasarkan apa yang telah kami
sebutkan tentang semua shalat. Imam Syali'i bbrkata dalan qaul
jadid, "Lebih afdhal jika diakhirkan, berdasarkan sabda
Rasulullah SAW berikut ini:

'Kalaulah tidak memberatkan umatku, pastilah aku perintahhan
mereka untuk menunda pelaksanaan shalat Isya dan bersiwak
s etiap akan me lalsanakan s halat,.,'r2

12 Bagian ini tidak terdapat dalam naskah g!, ., dan d , hanya terdapat dalam

naskah Ar-Rukby. Anda akan melihat penjelasannya, dan perhatikan beberapa
perkara yang luput dari pembahasan para syaikh. Bagian ini telah kami sebutkan
dalam cetakan sebelumnya, yang kami muat dalam catatan kaki. Akan tetapi, tidak

' kami muat di sini.
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Penjelasan:.

Hadits Abdullah tersebut, beliau adalah Ibnu Mas'ud RA.

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya dengan

lafazh seperti ini. Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi seperti ini dari

riwayat Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan At-

Tirmidzi dari riwayat Ummu Farwatr, seorang satrabat perempuan,

dari Rasulullah SAW, juga dengan teks seperti ini. Akan tetapi hadits

iN dha'if, dinyatakan dha'if oleh At-Tirmidzi dar. dha'tf'nya jelas.

Beberapa hadits shahih yang akan kami jelaskan menyebabkan tidak

perlu berpegang pada hadits ini.

Masalah: Afdhal menyegerakan shalat Subuh pada awal

waktunya, yaitu ketika telah terbit fajar. Ini adalah madzhab Syaf i,

pendapat Umar, Utsman, Ibnu Az-Zubair, Anas, Abu Musa, Abu

Hurairatr, Al Auza'i, Malik, Ahmad,Ishaq, Daud, dan jumhur ulama.

Ibnu Mas'ud, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah

berkata, "Mengakhirkan shalat Subuh hingga, terang lebih afdhal.

Mereka yang berpendapat seperti ini berdalil dengan hadits Rafi bin

ICradij RA, ia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

;ti.'&l'fy, urt :ij.lt
"Laksanakanlah shalat Subuh kotfka faiar telah terang,

sesungguhrrya pahalanya sangat besar." (HR. Abu Daud dan At-

Tirmidzi). At-Tirmidzi berkata, "Hadits lwsan shahih.'Ini adalatr

lafazh At-Tirmidzi

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan:

;ilj*iif'fy .*du;;+l
"Laksanakanlah shalat Subuh ketfka Subuh telah terang, karena

s e sungguhnya pahalanya s angat be sar. "
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Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata, "Aku
tidak pernah melihat Rasulullatr sAw melaksanakan shalat tidak pada

waktunya, kecuali dua shalat, beliau menggabungkan shalat Maghrib
dengan shalat Isya."

Maksudnya adalah ketika di Muzdalifah.

"Dan shalat Fajar pada hari itu sebelum waldunya." (HR. Al
Bukhari dan Muslim)

tidak melaksanakannya sebelum terbit fajar, tetapi setelah terbit fajar,
dalam keadaan gelap. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW
melaksanakannya pada waktunya pada semua hari-harinya, selain hari
itu."

Mereka berkata, "Ifu karena manfaat melaksanakan shalat
Subuh setelah fujur terang adalah banyaknya jarnaah dan
bersambungnya shaf, sebab dengan terangnya fajar maka waktu
sebelum subuh lebih panjang untuk melaksanakan shalat sunah. Jika
manfaatnya untuk memperbanyak shalat sunah, maka lebih afdhal.,,

Ulama madzhab Syaf i berdalil dengan firman Allah SWT,
"Peliharalah semua shalat(mu). " (Qs. Al Baqarah [Z]:235)

Di antara makna memelihara shalat adalah melaksanakannya
pada awal waktunya, karena jika ditunda maka akan menyebabkaru:ya
terlewatkan

Allah SWT berfirman, "Dan bersegeralah knmu kepada
ompunan dari Tuhanmu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 133)

Shalat mampu menjaga semua itu.

Firman Allah SWT, "Maka berlomba-lombalah (dalam
membuat) kebaikan. " (Qs, Al Baqarah [2]: 1a8)

Dengan hadits Aisyatr RA, ia berkata:
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*a \t J:- Ct { o'"U" yq'ilt ,t-.,!
rs^n 

,^1)t;Yl $; v ;vtrr ';a.
..Mereka adalatr O*u *"*O mukminah yqrg ikut serta bersama

Rasulullah SAW melaksanakan shalat Fajar, menutupi kepala

dengan kain, kemudian kembali ke rumatr mereka ketika telah

selesai melaksanakan shalat. Tidak seorang pun dapat mengenali

mereka karena gelapnya malam." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Makna ytili adalah wanita-wanita yang menutupi kepala

mereka.

Makna !1; uaa"n tan.

Diriwayatkan dari Abu Baruah RA, ia berkata, "Rasulullah

SAW selesai melaksanakan shalat Subuh ketika seseorang dapat

mengenali teman duduknya. Rasulullah SAW membaca enzlm puluh

hingga seratus ayat." (HR. Al Bukhari)

Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata "Rasulullah SAW

melaksanakan. shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir,

melaksanakan shalat Ashar ketika matatrari masih hidup, dan

melaksanakan shalat Magtgib ketika matatrari telah tenggelam.

Apabila beliau melihat hanya ada sedikit orang, maka beliau'

mengakhirkan shalat Isya. Apabila beliau melihat telah banyak orang,

maka beliau menyegerakannya. Beliau melaksanakan shalat Subuh

ketika masih gelap." (HR.Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dad Qatadatr, dari Anas RA, ia berkata,

"Rasulullah SAW da11 Z611d bin Tsabit sahur, setelatr itu Rasulullatt

SAW pergi melaksanakan shalat. Aku lalu. bertanya kepada Anas,
.Berapakah lamanya waktu kosong dali satng mereka hingga

melaksanakan shalat?' Ia menjawab, "Kira-kira seseorang membaca

-rL'j
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50 ayat'." (HR. Al Bukhari dengan lafazltnya, dan Imam Muslim
dengan maknanya)

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad RA, ia berkata, "Aku sahur

bersama keluargaku, kemudian aku bersegera karena ingin
melaksanakan shalat Fajar bersama Rasulullah SAW." (HR. Al
Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al Badri RA,ia berkata

"Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat Subuh dalam keadaan

gelap. Kemudian lain kali Rasulullatr SAW melaksanakan shalat

Subuh ketika fajar telah terang. Kemudian beliau shalat ketika gelap

hingga beliau wafat, dan beliau tidak pernah lagi melaksanakan shalat

Subuh ketika fajar telah terang." (HR. Abu Daud, sanadnya hasan).

Al Khaththabi berkata, "Sanadnya shahih."

Diriwayatkan dad .Mughits bin Sumay, "Aku melaksanakan

shalat Fajar bersama Ibnu Az-Zttbur, dan beliau melaksanakannya

ketika gelap hingga fajar terang. Ketika beliau mengucapkan salam,

aku katakan kepada Abdullah bin Umar, yang saat itu berada di
sampingku, 'Shalat apakah ini?' Ia menjawab, 'Ini adalah sha-lat kami
bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar. Ketika Umar
terbunuh, Utsman melaksanakannya hingga fajar terang'."

At-Tirmidzi berkala dalarn Al llal,. "Al Bukhari berkata,

'Status hadits ini adalah hasan."

Adapun jawaban terhadap hadits Rafi bin Khadij yairu:

Pertama:Makna j6!)i adalah terbit dan muncul nyafalar.
'of;lt r>'{;artinya r"r"-ru* itu membuka wajahnya.

Jika ada yang.mengatakan bahwa takwil ini tidak benar karena
Rasulullah SAW bersabda:

;>\).'&l fry
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"(Lalaanakanlah shalat Subuh l@tika frio, telah terang),

sesungguhnya pahalanya sangat besar." Karena ini menunjukkan

kepada makna sahnya shalat sebelum fajar itu terang, akan tetapi

pahalanya lebih sedikit.

Jawabannya adalah: Maksudnya yaitu, apabila menurut

perkiraan waktunya telah masuk, akan tetapi tidak yakin, maka boleh

melaksanakan shalat Subuh. Akan tetapi lebih af<lhal jika ditunda

hingga fajar itu terang, yaitu ketika fajar telah terlihat jelas dan yakin

bahwa fajar telatr timbul. Ada yang berpendapat bahwa perintah agar

melaksanakan shalat Subuh ketika fajar telah terang adalah pada

malam-malam bulan terang, karena terbitnya fajar tidak dapat diyakini

secara pasti melainkan dengan terlihatnya fajar secara jelas.

Kedua: Disebutkan oleh Al Khaththabi batrwa ada kandungan

makna batrwa ketika mereka diperintatrkan untuk segera

melaksanakan shalat Subuh, mereka pun melaksanakannya antara

fajar. awal (fajar kndzib) dengan fajar kedua (fajar shadiq) karena ingin

mendapatkan patrala. Jadi, dikatakan kepada mereka, "Shalatlah kamu

setelalr fajar kedua (fajar shadiq). Laksanakanlatr shalat Subuh pada

fajar kedua itu, karena pahalanya sangat besar bagi kamu.

Jika ada yang berkata, "Bila mereka melaksanakan shalat

sebelum Fajar, maka tidak ada pahalanya.

Jawabannya adalatr, mereka diberi balasan patrala atas niat

mereka, meskipun shalat mereka tidak S&, berdasarkan sabda

Rasulullah SAW berlkut ini:

"Apabila seorang hakim beriitihad, leemudian ia keliru, maka ia

mendapatkan satu pahala. "

Jawaban terhadap hadits Ibnu Mas'ud RA adalah: Maknanya

. yaitu, Rasulullatr SAW melaksanakan shalat Fajar pada hari itu

?f i"tbrT €at'-xaLt ti.
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sebelum waktu biasanya, seperti hari-hari yang lain. Pada hari itu
Rasulullah SAW melaksanakan shalat pada awal waktu terbitnya fajar

agar waktunya lapang, karena sedang melaksanakan ibadah haji.

Sedangkan pada hari lain selain hari itu Rasulullah SAW menunda

pelaksanaan shalat Fajar kira.kira selama waktu seseorang berwudhu

dan mandi junub, atau sama dengan itu.

Makna W.q ,P adalah sebelum waktu 
-biasanya 

dengan

sedikit perbedaan-.

Jawaban terhadap ucapan mereka adalah: Isfar (menunda

shalat hingga fajar terang) bermanfaat untuk memperbanyak jamaah

dan memperluas waktu untuk melaksanakan shalat sunah. Kaidah ini
tidak terkait dengan keutamaan awal waktu, oleh sebab itu Rasulullah

SAW melaksanakan shalat Fajar ketika gelap.

Pasal: Waktu Zhuhur pada selain waktu sangat panas.

Menurut madzhab Syafi'i, lebih aftlhal jika disegerakan pada awal

waktunya. Demikian juga menurut jumhur ulama. Imam Malik
berkata, "Aku anjurkan agar pada musim panas dan musim dingin,

shalat Zhuhur dilaksanakan ketika bayang-bayang setinggi satu hasta,

sebagaimana ucapan Umar RA. Dalil kami adalah hadits Abu Barzah

RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW melaksanakan shalat Zhuhur ketika
matahari telah tergelincir'." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah RA, ia berkata,

"Rasulullah SAW melaksanakan shalat Zhuhur ketika matahari

tergelincir."

Pasal: Shalat Ashar lebih afclhal dilaksanakan pada awal

waktunya. Demikian menurut jumhur ulama.

Ats-Tsauri, .dbu Hanifah, dan para ularna madzhab Hanafi
berkata, "Lebih afdhal jika diakhirkan, selama matahari belum
berubah."
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Mereka berdalil dengan aYat,

,!r*:;;# US);,

"Alif Laom Raa', (inilah) suatu kitab yang ayat'ayat-Nya

disusun dengan rapi. " (Qs. Huud [l U: l)

Dengan hadits Ali bin Syaiban RA, ia berkata, "Aku

menghadap Rasulullatr SAW, dan beliau mengakhirkan shalat Ashar

selama matatrari masih bersih (terang)."

Diriwayatkan dari Abdul Watrid bin Nafi, dari Ibnu Rafr bin

Khadij, dari bapaknya, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan

agar mengakhirkan shalat Ashar." Itu karena jika shalat Ashar

diakhirkan maka waktu untuk melaksanakan shalat sunah lebih luas.

Para ulama madztrab syafi'i berdalil dengan firman Allatl

SWT, "Peliharalah semua shalat(mu)." (Qs.Al Baqarah l2l:238)

Penjelasan tentang kandungan dalil dalam dua ayat ini telatr
' dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan tentang shalat Zhuhur.

Mereka juga berdalil dengan hadits Anas RA berikut ini:

'^" ali; 
"-3lt, Pt 'A -*:t*p h' ;-- it SrL, ors

'q;'$fu\ lf\, :q J\i=+rir J;t
"Rasulullah SAW melaksanakan shalat Ashar ketika matatrari di

atas. Ada seseorang yang pergl ke Quba, ia datang kepada

mereka ketika matatrari masih di atas." (HR. Al Bukhari dan

Muslim)

Dalam riwayat lain, dalam Shahih Al Bukhari Muslim

disebutkan:

,),;ltj1+'1,' U"'3

"Ada seseorang yang pergi ke Al 'Awaly."
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Para ulama berkata, "Al 'Awaly adalatr perkampungan di
sekitar kota Madinah. Kampung yang paling dekat sejauh empat mil.
Namun ada juga yang mengatakan tiga mil. Sedangkan kampong yang
paling jauh adalah delapan mil."

Diriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif

-seorang 
sahabat Nabi dan anak dari seorang sahabat Nabi- ia

berkata, "Kami melaksanakan shalat Zhuhur bersama Umar bin Abdul
Aziz, kemudian kami keluar hingga kami bertemu dengan Anas bin
Malik. Kami dapati ia sedang melaksanakan shalat Ashar. Aku ralu
berkata, 'Wahai Paman, shalat apakah yang Sedang engkau
laksanakan?' Ia menjawab, 'Ini adalah shalat Rasulullah SAW yang
pernah kami laksanakan bersama beliau'." (HR. Al Bukhari dan
Muslim)

Diriwayatkan dari Rafi bin Khadij RA, ia berkata, ,.Kami

melaksanakan shalat Ashar bersama Rasulullah sAW. Kemudian
unta-unta disembelih, lalu dibagikan menjadi sepuluh bagian.
Kemudian kami memakan daging yang telah matang sebelum
matahari tenggelam." (HR.Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata:

J,*;t t*';at -&j * \t Jt"-.Lr ji, c; Jb
.. o. o I t t'*t ol :--; Cl ;rt Ji, I :Ju" ry ." 'U .trt ;6i
t.c., /: ,., ,tlr'^ -Ui;, 'A; u;.iAt,'drJ;u .6:hX'oi U; 6 fr:?
oi "l:tki'"iW *"i'.#;t*'-#'l rr$t

"At'u:
"Rasulullah sAW melaksanakan shalat Ashar, dan ketika beriau
telah selesai melaksanakan shalat, seorang laki-laki dari bani
Salamah datang seraya berkata, 'Wahai Rasulullah,
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sesungguhnya kami akan menyembelih unta-unta milik kami,

dan kami ingin agar engkau menghadirinya'. Rasulullah sAw

. pun pergi, dan kami ikut pergi bersama beliau' Kami dapati

unta-unta itu belum disembelih, lalu unta-unta itu pun

disembelih, kemudian dipotong-potong, kemudian sebagiannya

dimasak. Kami lalu memakannya sebelum matahari tenggelam."

(HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Hisyam bin Urwatr, dari bapaknya, bahwa

Umar bin Al Khaththab RA menulis surat kepada Abu Musa Al

Asy'ari RA, ..Laksanakanlah shalat Ashar ketika matahari putih

bersih, kira-kira cukup untuk melakukan pedalanan sejauh tiga

farsakh." (HR. Malik dalam Al Muwaththa', dan Hisyam).

Jawaban terhadap dalil mereka menggunakan ayai tersebut.

Para ulama madzhab syafi'i berkata, "Para pakar bahasa Arab

berkata, 'Makna .j.rhjt adalah setelah setengah''"

Tentang hadits Ali bin Syaiban, statusnya batil, tidak dikenal.

Tentang hadits Rafi, statusnya dha'tf.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al' Baihaqi, bahwa

merekamen-dha'rf-kanrryadanmenjelaskanke'dha'if-awrya.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Bukhari, bahwa Al Bukhari

men-dha'if-kan hadits ini. Juga di-dha'rf-ka1oleh Abu Ztx'ah Ar-

Razi, Abu Al Qasim Al-Laika'i, dan lainnya.

Ucapan mereka, "Untuk melapangkan waktu guna

melaksanakan shalat sunah," telah dijawab dalam pembahasan tentang

menyegerakan shalat Subuh.

. Pasal: shalat Maghrib lebih afdhal disegerakan pada awal

waktunya. Demikian menurut ijma'.
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Pasal: Shalat Isya. Imam Asy-Syirazi dan para ulama

madzhab Syaf i menyebutkan dua pendapat:

Pendapat pertama: Lebih afdhal disegerakan, sama seperti

shalat lainnya, karena itulah yang selalu dilakukan Rasulullah SAW.

Ini merupakan nash Imam Syaf i dalam Al Imla' dan qaul qadin.

An-Nu'man bin Basyir RA meriwayatkan, ia berkata, "Aku
adalah orang yang paling mengetahui waktu shalat ini (shalat

Maghrib) dan shalat Isya terakhir. Rasulullah SAW melaksanakzmnya

ketika jatuhnya bulan untuk yang ketiga kalinya (disegerakan)." (HR.

Abu Daud dan At-Tirmidzi, dengan sanad ymg shahih). lni adalah

nash tentang menyegerakan shalat Maghrib dan Isya.

P endap at ke dua: Lebih afdhal diakhirkan. Nashnya disebutkan

dalam mayoritas kitab qaul jadid, berdasarkan hadits Abu Hurairah

RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

ry )/0 c t 2c ,(,'fr/\

"Kalaulah tidak memberatlan orang-orang mukrnin, pastilah
aku perintahkan kepada merelca untuk menunda pelal<sanaan

shalat Isya dan bersiwak setiap alcnn melalaanakan shalat."
' Diriwayatkan dali Zaid bin Khalid RA, ia berkata: Aku

mendehgar Rasulullah SAW bersabda:

L'|\t g>v c t lc.(,

trrv
Jlur *-r Jt,@t

" Kalaulah tidak memberatkan umatku, pastilah aku perintahkan

kepada mereka. untuk bersiwak ketika almn melalesanakan

shalat, dan pastilah aku menunda pelal<sanaan shalat Isya

hingga sepertiga malam. " (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).

!i
,t

,r

. o o t?. 1. a t I o I
eFt J} (-*l dl

6y,e,

,r:it t:6

G;l &'6i';ti't'j
'rto

,f + )t?\
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At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

Hadits yang disebutkan dalam An-Nihayah dan Al Wasith

adalatr:

-'-?\r r\; "y e )tiluj€;\ ei *'6'i't:i'li
J:ur ,i:i J\,41

"Kalaulah tidak memberatkan umatku, pastilah aht perintahkan

mereka untuk bersiwak t@tika aknn melalrsanakan shalat, dan

pastilah aht menunda pelaksanaan shalat Isya hingga

pertengahan malam." Hadits munkar,tidak dikenal.

Ucapan Imam Al Haramain, "Hadits shahih," tidak dapat

diterima. Jangan terpukau dengan ucapan tersebut."

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah RA, ia berkata,
,,Rasulullah sAw menunda pelaksanaan shalat Isya Terakhir." (HR.

Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Barzah RA, ia berkata, "Rasulullah

SAW suka mengakhirkan shalat Isya." (HR. Al Bukhari Muslim)

Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW

menunda pelaksanaan shalat Isya hingga tengah malam, hingga Umar

menyerukan, 'Laksanakanlah shalat!' Para wanita dan anak-anak saat

itu telah tidur. Ia kemudian keluar dan berkata, 'Tidak seorang pun

dari kaum muslim yang menantinya selain kamu. Mereka

melaksanakannya di antara hilangnya mega merah hingga sepertiga

malam yang pertama." (HR. Al Buktrari dan Muslim)

Dalam lafazh riwayat Muslim disebutkan, "Rasulullah SAW

menunda pelaksanaan shalat Isya hingga kaum muslim tertidur. Beliau

lalu keluar dan melaksanakan shalat seraya berkata, "Sesungguhnya

shalat Isya itu'pada waktunya, andai tidak memberatkan umatku."
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, ..Rasulullah

sAw menunda pelaksanaan shalat Isya hingga banyak orang telah
tidur, kemudian mereka bangun. Kemudian mereka tidur, dan
kemudian bangun lagi. umar bin Al Khaththab lalu berdiri seraya
mengucapkan, 'Laksanakanlah shalat!' Rasulullah sAw lalu keluar
seraya berkata, 'Andai tidak memberatkan umatlcu, niscaya aku
perintahkan mereka untuk melalcsanakan shalat ini seperti ini'. " (HR.
Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, ..Kami menetap pada
suatu malam, menunggu Rasulullah sAw untuk melaksanakan shalat
Isya terakhir. Beliau keluar menemui kami ketika sepertiga malam
telah pergi atau setelah sepertiga malam. Kami tidak tahu apakah
sesuatu telah menyibukkan Rasulullah sAw pada keluarganya, atau
selain itu. Ketika beliau keluar, beliau berkata, 'sesungguhnya kamu
menunggu shalat yang tidak pernah ditunggu penganut agama selain
lramu. Kalaulah tidak memberatkan umatrat, makn pastilah aku
melalrsanakan shalat bersama mereka pada wahu inf '. Rasulullah
sAw kemudian memerintahkan muadzin (untuk iqamah), lalu
mendirikan shalat." (HR. Muslim, dengan lafaztnya. Sebagiannya
diriwayatkan oleh Al Bukhari)

Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, ..Rasulullah SAW
menunda pelaksanaan shalat Isya hingga pertengahan malam.
Kemudian beliau melaksanakan shalat. Beliau lalu berkata, 'Manttsia
telah melaksanakan shalat dan telah tidur. sedangkan kamu sedang
melal<sanakan shalat yang kamu tunggu-tunggu,.,, (HR. Al Bukhari
dan Muslim)

Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, ..Rasulullah SAW
menunda pelaksanaan shalat pada suatu malam hingga sebagian besar
malam telah hilang dan kaum muslim telah tidur. Kemudian beliau
keluar dan melaksanakan shalat seraya berkata, 'sesungguhnya shalat
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ini dilalrsan)fon pada waktunya, andai tidak memberatkan t)matht''"

(HR. Muslim)

Semua hadits tni shahih, tentang keutamaan mengakhirkan

pelaksanaan shalat Isya. Itu adalah madzhab Abu Hanifah, Ahmad,

Ishaq, dan lainnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari mayoritas

ulama kalangan sahabat dan tabi'in. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Al

Mundzir dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Syaf i, dan Abu

Hanifah.

Pendapat al ashah di antara dua pendapat tersebut menurut

ulama madzhab Syafi'i yaitu, lebih afdhal mendahulukannya. Ulama

yang menyatakannya shahih diantaranya adalah: Syaikh Abu Hamid

dan Al Mahamili dalam Al Majmu' dan At-Tajrid,lmad(n Asy-Syirazi

di sini dan dalam At-Tanbih, Syaikh Nashr dan Asy-Syasyi dalam Al

Mustazhhiri dan lainnya, Sulaim dalam Al Kifayah dan Al Mahamili

dul*.n Al Mughni 

" 
Al JurJani dalam dua kitabnya, Syaikh Nashr

dalam Al Kafi,Al Ghazali dalam At Khulashah, danAsy-Syasyi dalam

Al 'Umdah

sementara ittt, Az-zubairi menyatakan lebih afdhal diakhirkan.

Demikian ia sebutkan dalam Al Kafi. Dalilnya lebih kuat berdasarkan

hadits-hadits tadi.

Jika kami berpendapat seperti ini, maka diakhirkan hingga ke

waktu pilihan, yaitu pertengahan malam menurut satu pendapat, dan

hingga sepertiga malam menurut pendapat lain. Demikian dinyatakan

oleh A1 Qadhi Husein, penulis l/ '(Jmdah dan lairrnya. Mereka

berkata, "Tidak boleh diakhirkan dari waktu pilihan'"

Pendapat yang kami sebutkan ini, anjuran mengakhirkan shalat

Isya dan memajukannya, adalah dua pendapat yang masyhur dalam

madzhab Syafi'i.

Penulis Al Hawi berkata: Ibnu Abi Hurairah berkata, "B*T
dua pendapat, tetapi dua kondisi. Jika seseorang mengetahui bahwa
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apabila ia mengakhirkannya maka ia tidak akan tertidur daniidak akan
malas, maka dianjurkan untuk mengakhirkannya. Akan tetapi jika
akan tertidur dan malas, maka harus segera dilaksanakan. Demikian
gabungan dari beberapa hadits tadi."

Pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Abi Hurairah tersebut di-
dha'if-kan oleh Asy-Syasyi. Pendapat Ibnu Abi Hurairatr tesebut tidak
dha'if, batrkan pendapat yang kuat.

Cabang: Tentang memperoleh keutamaan awal waktu pada

semua shalat.

Ada tiga pendapat:

Pertama: Telah mendapatkan keutamaan awal waktu dengan

menyibukkan diri memasuki awal waktu shalat dengan melaksanakan
semua perkara yang berkaitan dengan shalat, seperti adzan, iqamat,
dan menutup aurat. Kesibukan yang rlngan tidak merusaknya, seperti
memakan sedikit makanan dan mengucapkan kalimat yang singkat.
Tidak harus tergesa-gesa melebihi dari biasanya.

Syaikh Abu Muhammad mensyaratkan agar mendahulukan
menutup aurat sebelum waktu shalat, untuk mendapatkan keutamaan
awal waktu shalat, karena menutup aurat hukumnya wajib, bukan
hanya khusus pada waktu shalat.

Imam Al Haramain dan lainnya men-dha'rfkan pendapat ini.
Mereka meriwayatkan dari para ulama Irak dan lainnya, bahwa tidak
disyaratkan mendahulukan menutup aurat dari lainnya.

Ini pendapat yang al ashah, yang merupakan pegangan para
ulama Irak, penulis At-Taqrib, dan lainnya.

Kedua: Waktu utama tetap ada hingga pertengahan waktu
shalat.

, Menurut penulis Al Bayan, ini merupakan pendapat yang
masyhur. Demikian disebut sekelompok ulama.
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'Ulama lain berkata, "Hingga setengah waktu pilihan'"

Ketiga: Keutamaan awal waktu tidak diperoleh hingga

melaksanakan sesuatu yang dapat dilaksanakan sebelum waktu shalat,

seperti melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan shalat,

agar shalat dapat dilaksanakan pada awal waktunya'

Berdasarkan pendapat ini, maka dikatakan, "Orang yang

bertayamum tidak mendapatkan keutamaan awal waktu shalat."

Pendapat ketiga ini jelas keliru, meskipun masyhur di dalam

kitab-kitab ulama Khurasan, karena bertentangan ddngan Sunnah yang

berasal dari perbuatan Rasulullatr SAW dan para sahabatnya, para

tabi'in, serta seluruh Imam kaum muslim'

Imam Al Haramain berkata, "Dua pendapat terakhir ini

diriwayatkan oleh Syaikh Abu Ali. Dua pendapatini dha'if;'

Cabang: Jika hari itu berawan, maka dianjurkan untuk

mengakhirkan shalat hingga benar-benar yakin telah masuk waktunya,

atau yang tersisa hanya ada sedikit waktu jika shalat itu ditunda

dikhawatirkan akan keluar dari waktunya.

cabang: Jika kebiasaan seorang imam mengakhirkan' shalat,

maka yang lain dianjurkan agff menyegerakannya pada awal

waktunya untuk mendapatkan keutamaan? Atau menundanya untuk

mendapatkan keutamaan shalat berjamaah?

Duluq masalah ini ada perbedaan pendapat yang menyebar,

yang telah dijelaskan dalam bab: Tayamum.

cabang: Keutamaan awal waktu shalat yang kami sebutkan

ini, terdapat pengecualian, di antaranya adalatr orang yang

menghilangkan hadats, orang yang dihidangi makanan dan ia

membutuhkan makanan itu, orang yang bertayamgm narnun meyakini

adanya air pada akhir waktu, orang yang sakit yang tidak mampu
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melaksanakan shalat pada awal waktunya, namun biasanya ia mampu
melaksanakan shalat pada akhir waktu, serta orang yang tinggal
sendirian dan ia akan menghadiri shalat berjamaah shalat Isya pada
akhir waktunya.

Oleh karenanya, kami katakan bahwa dianjurkan
mengakhirkan shalat Isya, seperti yang telatr dijelaskan dalam Bab
Tayammum.

8. Asy-Syirazi berkata, *Adapun shalat Zhuhur, jika tidak
pada kondisi yang sangat panas, maka lebih afdhar disegerakan,
berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan tadi. Jika dalam
kondisi panas terik, maka dilaksanakan secara berjamaah di
tempat yang menjadi tujuan banyak orang dari tempat yang jauh,
dan dianjurkan agar diakhirkan hingga teduh selama kira-kira
cukup untuk berjalan kaki ke tempat sharat. Ini berdasarkan
riwayat Abu Hurairah RAr bahwa Rasulullah sAw bersabda:

'e y'u etil,Ly , yihurt)!;.G';t':*r ri1

"Apabila panos terik, maka tundalah shalat hingga teduh, rcarena
sesungguhnya panasnya hari itu berasal dari uap Neraka
Jahanam-"

Tentang shalat Jum,at, ada dua pendapat:

Pertamarsama seperti shalat Zhuhur, berdasarkan riwayat
Anas RA: sesungguhnya Rasulullah sAw, apabila sangat dingin
maka beliau menyegerakan shalat, sedangkan apabila sangat
panas maka beliau menundanya hingga teduh.r,

Kedua, menyegerakan shalat Zhuhur lebih afdhal dalam
kondisi apa pun, karena kaum muslim tidak akan terlambat,
sebab mereka telah dianjurkan mengikuti takbiratul ihram, oleh
sebab itu, tidak ada pendapat untuk terlambat.
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Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari

dan Muslim.

Makna 'e 9 adalah didihan dan kobaran apinya yang

menyebar.

Hadits Anas itu disebutkan dalam Shahih Al Bukharl, akan

tetapi lafazh dari Anas berbunyi: Rasulullah SAW, apabila sangat

dingin maka beliau menyegerakan shalat, sedangkan apabila sangat

panas maka beliau menunda shalat hingga teduh."

Maksudnya adalah shalat Jum'at. Ini adalah lafazhnya.Imam

Al Bukhari menyebutkannya menjadi nama Bab: Apabila Hari Sangat

Panas pada Hari Jum'at.

Masalah: Menyegerakan shalat Zhuhur pada awal waktunya

dalam kondisi tidak terlalu panas, adalah lebih afdhal. Tidak ada

perbedaan pendapat dalam masalatr ini, berdasarkan hadits-hadits tadi.

Adapun pada kondisi sangat panas, dan jalan menuju masjid

sangatlah panas, maka menunggu hingga teduh hukumnya sunah dan

dianjurkan menurut madzhab yang shahih, yang dinyatakan oleh

Imam Syaf i secara nash. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama

Irak dan Khurasan. Dalam masalatr ini ada pendapat dha'if yang

diriwayatkan oleh ulama Khurasan, bahwa menunda hingga teduh

adalah rulclahah (keringanan). Jika itu memberatkan, kemudian ia

melaksanakan shalat pada awal waktu, maka itu lebih afdhal.

Demikian disebutkan oleh beberapa kelompok ulama Khurasan, Al

Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam ta'liqnya dengan lafazh seperti ini,

diantaranya Abu Ali As-Sanji dalam Syarh At-Talkhish, ia

menyatakan bahwa itulah pendapat al ashah.

Sebenarnya tidaklah demikian.. Bahkan pendapat ini keliru,

karena bertentangan dengan Sunnah yang kuat. Dalam hadits-hadits
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shahih -dari Rasulullah sAV/- disebutkan batrwa beliau
memerintahkan untuk menunggu hingga teduh, dan beliau
melakukannya.

Para ulama madzhab Syafi'i berkata, *Hikmatrnya yaitu, shalat
dalam kondisi sangat panas dan berjalan dalam keadaan panas
menghilangkan kekhusyu'an atau kesempurnaan shalai. oleh sebab
itu, dianjurkan untuk ditunda, guna mendapatkan kekhusyu'an.
Hakikat dari menunggu teduh adalatr menunda pelaksanaan shalat dari
awal waktunya selama kira-kira cukup untuk menunggu adanya
bayang-bayang pada dinding, untuk dilewati oleh orang yang akan
melaksanakan shalat berjamaah. Namun, tidak boleh ditunda hingga
pertengatran waktu shalat Zhuhur. Ibrad (menunggu teduh) memiliki
empat syarat, yaitu:

l. Cuaca dalam kondisi yang sangat panas.

2. Shalat dilaksanakan di negeri yang panas.

3. Shalat tersebut dilaksanakan berjamaah.

4. Shalat tersebut dihadiri oleh jamaatr dari jauh.,,

Demikian disebutkan oleh Imam syaf i secara nash dalam l/
Umm.

Jumhur ulama madztrab Syafi,i berpegang kepada, empat
syarat tersebut.

Imam Asy-syirazi meninggalkan syarat ke-2 (shalat
dilaksanakan di negeri yang panas). Ini adalarr pendapat yang
masyhur, disebutkan oleh penulis Al Hmi dan sekelompok ulama
Khtrasan.

Dalam kitab milik Al Buwaithi, ada satu pendapat Imam
syaf i, "Jika rumah mereka dekat dari masjid, maka dianjurkan untuk
menunggu teduh, sama seperti rumah yang jauh." pendapat ini
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disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh,

kalangan ulama Irak, serta sekelompok ulama Khurasan'

Mereka menolak pendapat beberapa kelompok orang, "Jika

tempat shalat berjamaah tersebut tidak dihadiri orang lain, maka

wajiblah orang yang mampu berjalan ke masjid untuk ke masjid.'

Menurut pendapat al ashah, yang disebutkan secara nash,

mereka semua tidak boleh melakukan ibrad (menunggu teduh), akan

tetapi disyaratkan empat syarat tadi. Demikian disebutkan oleh para

ulama madzhab Syaf i, mengikuti nash Imam Syaf i.

Makna zhahir hadits yaitu, tidak disyaratkan tidak terlalu

panas.

Adapun shalat Jum'at, menurut pendapat al ashah, kaum

muslim tidak boleh melakukan ibrad (menunggu teduh) pada shalat

Jum'at.

Dalil dua pendapat tersebut ada dalam kitab ini.

Hadits Zuhur dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Wahab, dari

I(habbab bin Al Arts RA, yaitu, "Kami mengadu kepada Rasulullah

SAW tentang panas terik, dan beliau tidak menerima pengaduan

kami."

Zrthairberkata, "Aku berkata kepada Abu Ishaq, 'Apakah pada

shalat Zhuhur?' Ia menjawab, 'Ya'. Aku berkata, 'Apakah dalam hal

menyegerakan shalat Zhrthw?' Ia menjawab, 'Ya'." (HR. Muslim)

Hadits ini telah mansukh.

Al Baihaqi dan ulama lain menjelaskan tentang mansukh-nya

hadits tersebut.

9. Asy-syirazi berkata, "shalat yang paling ditekankan

untuk dijaga adalah shalat lltushtha, karena Allah SWT

menyebutkannya secara khusus, 'Dan (peliharalah) shalat
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b'ustha'. (Qs. Al Baqarah l2l: 235) Shalat Wustha adalah shalat
Subuh. Dalilnya adalah firman Allah SWT, ,Berdirilah untuk
Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu (dengan memboca qunut)'.
(Qs. Al Baqarah [2]: 23S) Allah SWT mengiringinya dengan doa
qunut, dan doa qunut hanya ada pada shalat Subuh, karena
waktu shalat subuh masuk ketika umat manusia sedang tidur
Ielap, maka dianjurkan agar menjaganya, supaya tidak dilaraikan
oleh tidur. Oleh sebab itu, balasannya dikhususkan.,'

Ini menunjukkan seperti yang kami nyatakan.

Penjelasan

Para ulama sepakat bahwa shalat wustha adalah shalat rima
waktu yang paling ditekankan.

Mereka berbeda pendapat tentang shalat lTustha ini.

Imam Syafi i berkata, "shalat lhusthaadalah shalat Subuh.,,

Disebutkan oleh Imam Syaf i secara nash dalam Al Umm dan
lainnya, dan ini adalah pendapat Imam Malik, diriwayatkan oleh Al
Wahidi dari Umar, Mu'adz bin Jabal, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan
Jabir RA. Athq Ikrimah, Mujahid dan Ar-Rabi' bin Anas.

Kelompok lain menyatakan bahwa makna shalat Wustha
adalah shalat Ashar. Ini adalatr pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Daud,
dan Ibnu Al Mundzir. Diriwayatkan oleh Al wahidi dari Ari, Ibnu
Mas'ud, dan Abu Hurairah RA. An-Nakha'i, Al Hasan, eatadatr, Adh-
Dhahhak, Al Kalbi, dan Muqatil. Diriwayatkan oleh Ar Mundziri dari
Abu Ayyub Al Anshari, Abu Sa'id Al Khudri, Ibnu Umar, Ibnu Abbas
RA, dan ubaidah As-salmani. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari
mayoritas ulama, dari para sahabat dan lainnya.

Sekelompok lain berpendapat bahwa maknanya adaratr sharat
Zhuhur Ini merupakan satu riwayat dari Abu Hanifah yang
diriwayatkan oleh Al Wahidi dari Zaid bin Tsabit, Abu Sa,id Al

l
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Khudri, Usamah bin Zaid, dan Aisyatr. Diriwayatkan oleh Al

Mundziri dari Abdullah bin Syaddad.

Qubaisyah bin Dzu'aib berkata, "Maknanya adalah shalat

Maghrib."

Al Wahidi berkata, "sebagian mereka berkata, 'Maknanya

adalah shalat Isya terakhir."

Sebagian mereka mengatakan bahwa maknanya adalah salah

satu shalat yang lima, tidak diketahui secara jelas.

A1 Qadhi Iyadh meriwayatkan dari sebagian mereka,

"Maknanya adalah shalat Jum'at."

Meriwayatkan dari sebagian mereka, bahwa maknanya adalah

semua shalat yang lima waktu.

Itu adalah pendapat-pendapat ulama tentang makna shalat

Wustha.

Pendapat yang shahih adalah pendapat yang rnengatakan

batrwa shalat Wustha adalah shalat Ashar dan Subuh.

Menurut hadits-hadits, maknanya adalatr shalat Ashar, dan

inilah pendapat pilihan.

Penulis Al Hawi berkata, "Imam Syafi'i menyebutkan secara

nash bahwa makna shalat wustha adalah shalat Subuh. Sedangkan

menurut hadits-hadits shahih adalatr shalat Ashar. Menurut madztrab

Syaf i, harus mengkuti hadits, maka menurut madzhab Syafi'i shalat

Wustha adalah shalat Ashar. Dalam masalah ini tidak ada dua

pendapat Imam Syaf i sebagaimana prasangka sebagian ulama

madzhab Syafi'i.'? Ini adalah pendapat penulis Al Hawi.

Mereka yang menyatakan bahwa shalat Wustha adalah shalat

Ashar, berdalil dengan hadits Ali RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda pada Perang Allzab-

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll f lS



t:rs e:ri:, e; ir x At r>b ,p-!r;,)bt f tJ*t.

"Mereka telah menyibukkan kita dari shalat Wustha, shalat
Ashar, semoga Allah SW asmtnuhi rumah dan htbur mereka
dengan apl. " (HR. Muslim)

Al Bukhari meriwayatkannya dengan maknanya.

Para ulama madzhab Syafi'i berdalil dengan dalil yang telatr
disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi. Mereka menjawab tentang dalil
shalat Ashar disebut dengan shalat wustha. Akan tetapi kami tidak
mbnerima bahwa yang dimaksud dalam dalam Al eur'an adalatr
shalat Ashar. Jawaban ini dha'if. Dalil ulama madzhab syaf i dengan
firman Allah swr, "Berdirilah untuk Allah (datam shalatmu) dengan
Hrusyu (dengan membaca qunut)," adalah dalil yang ditolak oleh
mereka yang menolaknya.

Mereka berkata, "Kami tidak menerima penetapan qunut pada
shalat Subuh. Andai kami menerima itu, kami tidak menerima bahwa
yang dimaksud dengan qunut dalam ayat ini adalatr doa qunut yang
dikenal dalam madzhabmu, melainkan qunut yang mengandung
makna ketaatan dan ibadah. Demikian menurut para pakar bahasa
Arab. Inilah makna qunut yang masyhur."

Jawaban terhadap pengingkaran ini, bahwa qunut menurut
bahasa digunakan untuk menunjukkan makna berdiri dalam waktu
yang lama, dan berarti doa.

Dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullatr SAW
bersabda:

p/ar J*r;Ut$i
"Shalat yang paling afdhal adalah shalat yang paling lama
berdirinya."
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Abu Ishaq Az'Zujaj berkata, "Pendapat yang masyhur menurut

bahasa Arab dan penggunaan kata ini yaitu, makna qunut adalah

ibadah dan doa kepada Allah SWT ketika berdiri."

Al Wahidi berkata,l'Dalil yang kuat adalah dalil Imam Syafi'i,

bahwa makna Wustha adalah shalat Subuh, karena tidak ada ibadah

lain yang disebut dengan berdiri,selain shalat Subuh."

Dalil yang digunakan Al Baihaqi (batrwa makna Wustha

adalah shalat Subuh, bukan shalat Ashar) adalatr hadits Aisyah RA, ia

berkata kepad4 orang yang menuliskan mushaf Al Qur'an untuknya:

lt tr;, .rAt t>vj **St >ilt: eri2)r ,-P t-P.e
,rtt.

"Jagalah shalat-shalatmu, shalat Wustha dan shalat Ashar'

Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) secara khusyu."

Aisyatr berkata, "Aku mendengamya dari Rasulullah SAW."

(HR. Muslim)

Shalat Ashar di:athaf-ktm kepada shalat Wustha. Ini

menunjukkan batrwa shalat Ashar bukanlatr shalat Wustha.

10. Asy-syirazi berkata, "Boleh hukumnya mengakhirkan

shalat hingga ke akhir waktunya, berdasarkan sabda Rasulullah

SAW:

i t'iL i>iy c ilt itn, *jt J')i

'Awal waktu shalat adalah heridhaan Allgh dan akhir wuktu itu

adalah ampunan Allah, SWT'.

Itu karena jika kita tidak memperbolehkan mengakhirkan

shalat, maka akan menyulitkan manusia.
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Jika seseorang melaksanakan satu rakaat dalam waktu
shalat, kemudian waktunya habis, maka ada dua pendapat:

Pertama: Ia telah melaksanakan shalatnya secara
keseluruhan. Ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA, bahwa
Rasulullah SAW bersabda:

',;,, ;#t ?),\l'rtr #)t LiJd'ol J:t:k', *t,ir -!,\l u
';"At't)3\i'*:;:ill qp oi ,p -;s; ;;tt'u'r):)\l

usiapa yang mendapatkan .satu rahaat shokit Sumn sebelum
matahori terbit, mako sunggah ia telah mendopatkan sharat subuh.
siapa yang mendapatkan satu rahaat shalat Ashar sebelum
tenggelam matahari, maha sungguh ia telah mendapatkan Ashon"

Ini meruplkan pendapat zhahir dalam madzhab Syafiri,
pendapat Abu Ali bin Khairan.

Ada ulama madzhab Syafiri yang berkata, .,Shalat yang ia
laksanakan dalam waktunya edatah shalat ada' (tunai),
sedangkan shalat yang ia laksanakan setelah keruar waktunya
adalah shalat qadha (pengganti), karenl yang dijadikan pedoman
adalah waktu saat melaksanakan shelat dan waktu seterahnya.,

Penjelasan:

Hadits:
. i, t i>T:, ,lntirr+, *)t ,l,i:f

.a

"Awal wabu shalat adalah kcridhaan Allah, sedangkan affirir
waWu shalat adalah ampunan Allah SWT." Hadits dha,if yang
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari riwayat lbnu Umar. Diriwayatkan
Ad-Daraquthni dari riwayat Ibnu umar, Jarir bin Abdillah dan Abu
Matrdztratr. semtra sanadnya dho'if.Dihimpun oleh Al Baihaqi, ia
berkata, "Semua sanadnya dha'if.- ctrkuplatr berdalil dengan hadits-
hadits yang telatr disebutkan pada awal bab ini, seperti:
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i;teh/t'd
"Stfqt keterlaluan bulranlah pada tidur. " Hadits Abu Umamah

tentang Jibril AS.

;,":r)ty'-&.+a;;t &j At f 't6 l$t'4}
"WaHu Zhuhur adalah selama waktu Ashar belum tiba dan ia

melalrsanakan shalat Maghrib ketikn mega merah turun-"

Juga hadits-hadits shahihlainnya.

Adapun hadits Abu Hurairah:

'"k'r*ta:t\ia
"Orang yang mendapatkan satu rakaat shalat Subuh...."

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan lafaztnya. Telah

sebutkan sebelum iiri.

Dalam riwayat Shahih At Bukhari dan Shahih Muslim

disebutkan:

g:)rt':).)\i'r$ ;t'at u *;':):)\f ';
"Siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat, maka sungguh ia

telah melala anakan shalat. "

Masalah:
Boteh hukumnya mengakhirkan shalat hingga akhir waktunya.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena semuanya

dilaksanakan dalam waktunya.

Jika sebagian shalat dilaksanakan dalam waktunya dan

sebagiannya dilaksanakan di luar waktunya, maka ada pembahasan

yang lebih dalam; jika yang masuk ke awal waktu berjumlah satu

rakaat atau lebih, maka adatigapendapat:
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Pertama: Semua ghalat tersebut tergolong shalat ada' (tww).
Al Bandaniji berkata, "pendapat ini disebutkan oleh Imam

Syafi'i secara nash dalam qaul jadid dar. qaur qadim." Ini pendapat a/
as hah, kesepakatan ulama.

Kedua: Semua shalat tersebut adalatr shalat qadha (pengganti).
Diriwayatkan oleh para ulama Khurasan.

Ketiga: shalat yang dilaksanakan dalam waktunya adalatr
shalat ada', sedangkan shalat yang dilaksanakan di luar waktunya
adalah shalat . qadha. Ini adarah pendapat Ishaq Al Marwazi,
diriwayatkan dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lainnya.

Dalil kedua pendapat itu disebutkan dalam kitab, sedangkan
dalil yang menyatakan qadha, yang dijadikan pedoman adalatr akhir
shalat.

oleh sebab itu, jika waktu telatr habis ketika sedang
melaksanakan shalat Jum'at, maka yang disempurnakan adalatr shalat
Zhuhur.

Jika jumlah rakaat yang dilaksanakan pada waktunya kurang
dari satu, maka ada dua pendapat:

Pertama: Semua shalat tersebut adalah qadha.Ini pendapat
madzhab syaf i, yang juga merupakan pendapat mayoritas ulama.

Kedua: Semua shalat tersebut adalah qadha (pengganti), atau
sebagiannya adalah qadha. Diriwayatkan oleh Al eadhi Husein dan
lainnya.

orang yang sedang bepergian tidak boleh mengqashar shalat
tersebut, karena menurut kami, shalat qadha tidak boleh diqashar. Jika
seseorang ingin menunda pelaksanaan shalat hingga sebagian shalat
itu dilaksanakan di luar waktunya 

-jika kami katakan batrwa semua
shalatnya atau sebagiannya adalah qadha- maka ia tidak boleh
melakukannya, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.
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Jika kami katakan bahwa Semua shalatnya adalah ada', maka

ia juga tidak boleh melakukannya menurut madzhab Syaf i. Pendapat

ini adalah yang dijadikan pedoman oleh Al Baghawi. Pendapat ini

yang dibenarkan oleh Imam Al Haramain. syaikh Abu Muhammad

bimbang tentang pendapat ini. Sedangkan Al Bandaniji menyatakan

boleh. Pendapat ini lemah.

Adapun seseorang yang melaksanakan shalat, dan waktu yang

tersisa cukup untuk melaksanakan shalat Secara keseluruhan, namun ia

memperpanjang bacaannya hingga keluar waktunya sebelumnya

shalatnya selesai, maka ada tiga pendapat:

Pertama: Hukumnya tidak haram dan tidak pula makruh, akan

tetapi bertentangan dengan yang utarrla. Ini pendapat al ashah.

Ke dua: HukqnnYa makruh.

Ketiga:Hukumnya haram. Diriwayatkan oleh Al Qadhi Husein

dalam ta'liqnya.

Cabang: Hadits:

,,Awal waldu shalat adalah l<eridhaan Allah swT." Hadits

dha'if.

Kata br91 dibaca dengan huruf ra' berbaris-kasrah dan

dhammah. Ada dua bentuk, dan keduanya digUnakan dalam qira'at

Sab'ah.

Imam Syaf i berkata dalam Al Muffittashar,"Keridhaan Allah

SWT hanya untuk orang-orang yang melakukan kebaikan, sedangkan

ampunan Allah SWT seakan-akan untuk orang-orang yang melakukan

kekurangan."

Para ulama madzhab Syaf i berkata, "Kalimat, 'untuk orang-

orang yang melakukan kekurangan' terkadang menimbulkan masalah,

lrrLtr+, *"jt J")l
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karena mengakhirkan shalat bukanlah dosa, lantas mengapa orang
yang melakukannya disebut telah melakukan suatu kekurangan?,,

Mereka dijawab dengan dua jawaban:

Pertama: Telah melakukan kekurangan bila dibandingkan
dengan orang yang melaksanakan shalat pada awal waktu, meskipun
ia tidak berdosa.

Kedua; Telah melakukan kekurangan dengan melewatkan
waktu afclhal, sebagaimana dikatakan kepada orang yang
meninggalkan shalat Dhuha, "Ia telah melakukan kekurangan,,'
meskipun ia tidak berdosa.

11. Asy-Syirazi berkata, ,,Tidak ada alasan bagi orang-
orang yang telah diwajibkan melaksanakan shalat untuk
menunda pelaksanaan shalat dari waktunya, kecuali orang yang
tertidur, atau lupa, atau dipaksa, atau menundanya untuk
melaksanakan jamak disebabkan alasan musafir atau turun
hujan.Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

& i;ut ?i ;,:t> Mt G aAr C!, i.flt a a,pr ;,-A

'i<u?l s), *t, l;|r;-
"Buhanlah berlebihan itu pada tidur, ahan tetapi sifat berlebihan itu
pada orang yang jaga (io mengakhirkan shalat hingga masuk waktu
shalat yang lain)."

Orang yang tidur disebutkan secara nash, kami
memasukkan orang yang terlupa dan orang yang dipaksa ke
dalamnya, secara qiyas (analogi), karena orang yang lupa dan
dipaksa, semakna dengannya. Adapun orang yang mengakhirkan

13 Kalimat dalam dua tanda kurung tidak disebutkan dalam naskah ;1, -1 dan d.
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Shatat karena melakukan perjalanan jauh atau turun hujan, akan

kami sebutkan pada temPatnYa

Penjelasan:

Hadits:
c 'or,t/t e

,,i
Ofr

"Pada tidur itu tidak ada sifat l<eterlaluan,'! statusnya shahih,

telah ddelaskan sebelumnya, dari riwayat Abu Qatadah RA.

Kalimat "tidak ada alasan bagi orang-orang yang telah

diwajibkan melaksanakan shalat untuk menunda pelaksanaan shalat

dari waktunya" dan seterusnya, disebutkan oleh para ulama madzhab

Syaf i.

Jika ada yang berkata, "Tidak termasuk di dalamnya

perempuan yang melihat daratr, karena ada kemungkinan darah

tersebut adalah daratr haid, maka ia menahan diri untuk tidak

melaksanakan shalat menurut pendapat yang shahih, sebagaimana

dijelaskan dalam babnya. Mungkin saja daratr tersebut terhenti kurang

dari sehari semalam. Kami yakin ia wajib melaksanakan shalat, akan

tetapi Imam Asy-syirazi tidak mengecualikannya." Jawabannya

adalah, "shalat tidak wajib bagi dirinya menurut hukum yang kuat

ketika ia menunda pelaksanaan shalat tersebut."

Kalimat Imam Asy-Syirazi, "orang yang mengakhirkan shalat

karena jarnak disebabkan turun hujan" adalah cabang permasalahan

terhadap pendapat dha'if Imam Syafi'i tentang bolehnya

mengakhirkan shalat dengan menjamaknya lantaran turun hujan.

Menurut pendapat al ashah, tidak boleh, akan tetapi dibolehkan untuk

menyegerakannya 0 amak taqdin).

Adapun kalimat, "atau orang yang dipaksa agar mengakhirkan

shalat" mengandung makna bahwa orang tersebut dipaksa untuk tidak

,o
t ./
-D_P
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melaksanakan shalat, dilarang untuk tunduk, atau dipaksa melakukan,
sesuatu yang bertentangan dengan shalat.

Adapun orang yang tidak demikian, seseorang yang bisa
menundukkan kepala dan kedua matanya, atau seperti itu, wajib
melaksanakan shalat pada waktunya karena kernuliaan shalat,
kemudian ia mengulangi shalatnya kembali, sebagaimana dinyatakan
oleh para ulama madzhab syafi'i dalam masalah orang yang
tenggelam, orang yang disalib, orang yang sakit, dan lainnya, yaitu.
orang-orang yang tidak dapat menghadap kiblat dan tidak mampu
menyempurnakan rukun-rukun shalat, ia tetap wajib melaksanakan
shalat pada waktunya sesuai kemampuannya, akan tetapi ia wajib
mengulangi shalatnya teisebut. Demikian menurut madzhab Syaf i.
Masalah ini telah ddelaskan seberumnya, lengkap dengan perbedaan
pendapat di dalamnya dalam bab: Tayamum.

Imam Syaf i menyebutkan secara nash tentang orang yang
dipaksa.

Imam Syaf i berkata dalam kitab susunan Al Buwaithi, akhir
pembahasan tentang shalat, sebelum pembatrasan tentang jana,iz,
kurang dari satu kertas (halaman), "Jiia seseorang ditawan dan
dilarang melaksanakan shalat, akan tetapi ia mampu melaksanakannya
menunduk, maka ia wajib melaksanakannya, ia tidak boleh
meninggalkan shalat. Kemudian ia mengulangi shalatnya itu.',

Saya katakan, "Dalilnya adalatr sabda Rasulullah SAW:

Tai,r t1 L,iv ;1.;i 6:
'Apabila lramu diperintahkan dengan suatu perintah, maka
lalrsanalcanlah perintah itu sesuai kemampuannz.,, (HR. Al
Bukhari dan Muslim, dari riwayat Abu Hurairatr RA)
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12. Asy-syirazi berkata, "Apabila anak kecil itu baligh,

atau orang kafir itu masuk Islam, atau wanita haid berhenti dari

haidnya, atau wanita yang nifas berhenti dari nifasnya, atau

orang gila sembuh dari gilanya, atau orang yang pingsan sadar

dari pingsannya, sementara waktu shalat masih ada dan kira-kira
cukup untuk melaksanakan satu rakaat, maka ia harus

melaksanakannya karena kewajiban waktu shalat. Ini
berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda:

";',;&t':):)\f G'#)t';t,;:'o('J:i,r:t'u e t'!t\i'r;
. ,a;st '! .'ri 'ti }-At a i; 'oi 'rt:t 

"eet 
; * t a tii

"Siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat Subuh sebelum

matahari terbit, maka sungguh ia telah mendapatkan shalat Subuh.

Siapa yang mendapathan satu rakaat shalat Ashar sebelum

matahari tenggelam, maka sungguh ia telah mendapatkan Ashar."

Jika waktu yang tersisa kurang dari satu rakaat, maka ada

dua pendapat yang diriwayatkan dari Al Muzani, dari Imam

Syafi'i, bahwa ia tidak harus melaksanakannya, berdasarkan

hadits Abu Hurairah RA, dan karena jika kurang dari satu

rakaat maka tidak dianggap telah mendapatkan shalat Jum'at.

Demikian juga dengan kasus ini.

Disebutkan dalam Istiqbal Al Qiblahz Tetap wajib

melaksanakan shalat meskipun waktu yang tersisa hanya cukup

untuk takbiratul ihram, karena orang tersebut telah mendapatkan

waktu mulia. Sama saja antara waktu yang cukup untuk satu

rakaat dengan waktu yang hanya cukup unfuk takbiratul ihram.

Berbeda dengan shalat Jum'at, karena yang dijadikan pedoman

adalah mendapatkan suatu perbuatan, maka yang dilihat adalah

satu rakaat. sedangkan dalam masalah ini adalah mendapatkan

waktu kemuliaan shalat, maka sama seperti shalat berjamaah.
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Adapun shalat sebelumnya, maka diperhatikan, pada waktu
Subuh atau Zhuhur atau .{shar, ia tidak wajib melaksanakan
shalat sebelumnya, karena waktu yang sedang ia jalani bukanlah
waktu shalat sebelumnya.

Jika itu pada waktu Ashar atau Isya, maka Imam Syaf i
berkata dalam qaul jadidr "Ia harus melaksanakan shalat Zhuhur,
sebagaimana ia wajib melaksanakan shalat Ashar. Ia juga wajib
melaksanakan shatat Maghrib, sebagaimana ia wajib
melaksanakan shalat Isya."

Tentang kadar waktu yang mewajibkannya melaksanakan
shalat Ashar dan Isya, ada dua pendapat:

Pertama:Kira-kira cukup untuk satu rakaat.

Keduaz Kira-kira cukup untuk takbiratul ihram.

Dalilnya yaitu, waktu Ashar adalah waktu Zhuhur,
sedangkan wakfu Isya adalah waktu Maghrib, bagi orang yang
memiliki udzur (musafir). Mereka termasuk orang-orang yang
memiliki udzur, maka mereka berhak menggunakan wakfu itu.

Dalam qaul qadim
dua pendapat:

Pertamu Kira-kira
rakaat dan bersuci.

disebutkan, (Dalam masalah ini ada

waktu yang ada cukup untuk satu

Keduaz Wajib shalat Zhuhur dan Ashar jika waktu yang
ada kira-kira cukup untuk melahsanakan shalat lima rakaat;
empat rakaat untuk Zhuhur dan satu rakaat untuk Ashar. Wajib
shalat Maghrib bersama shalat Isya jika waktu yang ada.cukup
untuk melal6anakan empat rakaat; tiga rakaat untuk shalat
Maghrib dan satu rakaat untuk shalat Isya. Itu karena waktu
yang dijadikan pedoman adalah untuk mendapatkan dua shalat,
maka yang dilihat adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan
satu shalat dan memulai shalat lainnya.
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Ab,, Ith"q keliru dalam masalah ini, ia berkata, "Empat
rakaat untuk Ashar dan satu rakaat untuk Zhuhur. Empat rakaat

untuk Isya dan s'atu rakaat untuk Maghrib." Ini bertentangan

dengan nash dalam qaul qadim dan bertentangan dengan akal,

karena shalat Ashar wajib jika waktu yang tersedia cukup untuk

melaksanakan satu rakaat, sehingga empat rakaat untuk Zhuhur.

Abu Ishaq mengeluarkan pendapat kelima dalam masalah

ini, bahwa orang tersebut mendapatkan waktu untuk

melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar, kira-kira cukup untuk

melaksanakan salah satu shalat dan takbiratul ihram untuk shalat

Iain.

Penjelasan:

Apabila masa kanak-kanak telah usai, atau kekafiran telah

hilang, atau gila dan pingsan telah sembuh, atau haid atau nifas telah

berhenti pada akhir waktu shalat, dan waktu yang tersisa cukup qtuk
melaksanakan shalat satu rakaat, maka ia wajib melaksanakan shalat

tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalatr ini. Ini

berdasarkan hadits Abu Hurairah RA dalam Shahih Al Bukharl dan

Shahih Muslim, sebagaimana dijelaskan tadi.

Rakaat yang dijadikan pedoman adalah takaatyang ringan.

Imam Al Haramain meriwayatkan dari bapaknya,. ia berkata,

"Cukup safu rakaat Masbuq."

Pendapat tersebut di'dha'tfkan oleh Imam Al Haramain'

Apakah disyaratkan cukup waktu untuk bersuci? Dalarn masalah ini

ada dua pendapat Imam syaf i yang disebutkan oleh para ulama

Khurasan. Sebagian mereka menyebutkan dua pendapat ulama

madzhab Syaf i:

Pertama: Tidak disyaratkan cukup waktu untuk bersuci. Ini

berdasarkan makna zhahb hadits. Ini pendapat al ashah, dan

merupakan pegangan para ulama Irak.
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Kedua: Disyaratkan cukup waktu untuk bersuci agdr dapat

melaksanakan satu rakaat.

Jika waktu yang tersisa cukup untuk takbiratul ihram, atau

kurang dari itu, tidak sampai satu rakaat, maka ada dua pendapat

Imam Syaf i:

Pertama: Harus melaksanakan shalat tersebut, karena ia
mendapati sebagian waklunya, sama seperti orang yang mendapati

shalat berjamaah. Ini pendapat al ashah dan berdasarkan kesepakatan

para ulama madzhab Syaf i.

Kedua: Tidak harus melaksanakan shalat tersebut. Ini
berdasarkan pemahaman hadits tadi dan qiyas terhadap shalat Jum'at.

Tentang syarat wakfu bersuci, ada dua pendapat Imam Syaf i.
Jika kami katakan batrwa shalat wajib dilaksanakan bila waktu yang

ada cukup untuk takbiratul ihram, dan temyata waktu yang didapati
hany.a setengah waktu takbiratul ihram,. maka apakah tetap waji!
melaksanakan shalat dalam kondisi demikian? Syaikh Abu
Mutrammad bimbang dalam masalatr ini, yang diriwayatkan oleh
Imam Al Haramain dan Al Ghazali dalam Al Basith, karena orang

tersebut mendapati sebagian waktu shalat, akan tetapi tidak cukup
untuk melaksanakan satu rukun.

Para ulama madzhab Syafi'i berkata, "Syarat wajib itu jika
waktu yang ada cukup unfuk melaksanakan satu rakaat atau tokbiratul
ihram. Tidak ada penghalang sehingga dapat bersuci dan

melaksanakan shalat tersebut. Jika ada penghalang sebelum itu, maka

tidak wajib melaksanakan shalat tersebut. Misalnya, seorang anak

mencapai usia akil baligh pada akhir waktu shalat Ashar, kemudian ia
gila. Atau ada orang gila yang sembuh, kemudian ia kembali gila.

Atau ada seorang perempuan yang suci, kemudian ia gila. Atau ada

peremprum yang sembuh dari gil4 kemudian ia haid. Jika waktu
selama bebas dari penghdang itu cukup untuk bersuci dan cukup

untuk melaksanakan empat rakaat shalat, maka mereka wajib
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melaksanakan shalat Ashar. Jika tidak cukup untuk waktu untuk

melaksanakan itu, maka mereka tidak wajib melaksanakan shalat

Ashar. Dalam semua shalat sama saja hukumnya, bahwa waktu yang

didapati itu cukup untuk melaksanakan satu takaat,jika yang didapati

itu adalah shalat Subuh, atau Zhuhur atau Maghrib, bukan shalat

lainnya. Jika yang didapati itu adalah shalat Ashar atau Isya, maka

shalat Ashar wajib dilaksanakan dengan shalat Zhuhur. Jika yang

didapati itu adalah shalat Isya, maka Wajib dilaksanakan dengan shalat

Maghrib. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Tentang

kadar waktu sehingga shalat tersebut wajib dilaksanakan, ada dua

pendapat Imam Syaf i: 
.

Pertama: Wajib dilaksanakan jika waktu yang tersisa cukup

untuk melaksanakan satu rakaat, demikian menurut satu pendapat. Ini

pendapat al azhhar, dan disepakati oleh para ulama madzhab Syaf i,

yang disebutkan secara nash dalam qaul iadid.

Menurut pendapat lain, wajib dilaksanakan jika waktu yang

tersisa cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram.Ini juga pendapat

al azhhar.

Kedua: Tidak wajib melaksanakan shalat Zhuhur bersama

Ashar, kecuali mendapati waktu yang cukup untuk melaksanakan

empat rakaat bersama kewajiban melaksanakan shalat Ashar. Ini ada

dalam qaul qadim.

Menurut pendapat yang mensyaratkan cukup waktu untuk

melaksanakan lima rakaat dan pendapat yang mensyaratkan waktu

cukup untuk melaksanakan empat rakaat dan takbiratul ihram.

Berdasarkan ini, maka empat rakaat untuk shalat Zhuhur dan satu

rakaat atau takbiratul ihram untuk shalat Ashar, mengrut pendapat

yang shahih yang disebutkan secara nash dalam qaul qadim; dppat

menyelesaikan shalat Zhuhur dan memulai shalat Ashar' '

Abu Ishaq Al Marwazi berkata, "Empat rakaat untuk shalat

Ashar dan satu rakaat untuk shalat Zhuhur."
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Untuk shalat Maghrib betsama shalat Isya, disyaratkan lima
rakaat; empat rakaat untuk shalat Isya dan satu rakaat untuk shalat
Maghrib.

Imam Asy-Syirazi dan para ulama madzhab Syafi,i berkata,
"Pemyataan Abu Ishaq ini keliru, bertentangan dengan nash dan dalil.
Bagaimana mungkin sah jika pada shalat yang kedua disyaratkan
empat rakaat, sedangkan pada shalat yang pertama cukup satu rakaat?
Apakatr bersama dengan itu disyaratkan waktu untuk bersuci? Dalam
masalah ini ada dua pendapat, dan menurut pendapat al azhhar, tidak
disyaratkan. Jika semua pendapat itu dikumpulkan, maka yang
mewajibkan shalatpada akhir waktunya ada empat pendapat:

Pertama: Waktu yang tersisa cukup untuk takbiratul ihram.

Kedua: Waktu yang tersisa cukup untuk takbir dan bersuci.

Ketiga: Waktu yang tersisa.cukup untuk satu rakaat.

Keempat: Waktu yang tersisa cukup untuk satu rakaat dan
bersuci.

Ada delapan pendapat yang mewajibkan shalat Zhuhur
bersama dengan shalat Ashar; empat pendapat tadi, dan

Kelima: Waktu yang tersisa cukup untuk melaksanakan empat
rakaat dan safu takbiratul ihram.

Keenam:Waktu yang tersisa cukup untuk melaksanakan empat
rakaat dan satu takbiratul ihram,ditambah bersuci.

Ketujuh: waktu yang tersisa cukup untuk melaksanakan lirna
rakaat.

Kedelapan: waktu yang tersisa cukup untuk melaksanakan
lima rakaat, ditambah bersuci.

Ada dua belas pendapat ang mewajibkan shalat Maghrib
bersama dengan Isya; delapan pendapat tadi, dan:
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Kesembilan: Waktu yang tersisa cukup untuk melaksanakan

tiga rakaat dantakbiratul ihram.

Kesepuluh: waktu yang tersisa cukup untuk melaksanakan tiga

rakaat, takbiratul ihram, dan bersuci.

Kesebelas: Waktu yang tersisa cukup untuk melaksanakan

empat rakaat.

Kedua belas: Waktu yang tersisa cukup untuk melaksanakan

empat rakaat dan bersuci.

Cabang: Menurut kebiasaan ulama madzhab Syaf i, mereka

disebut orang-orang yang ber-udzur. Adapun orang yang bukan orang

kafir, disebut orang berudzur secara rryata. Sedangkan orang kafir

disebut orang yang ber-udzur, katena orang kafir tidak dituntut

melakukan qadha setelah mereka masuk Islam, sebagai keringanan

bagi mereka, sebagaimana mereka tidak dituntut melakukan qadha

sebagai keringanan bagi mereka.

Para ulama madzhab Syafi'i berdalil tentang wajibnya

melaksanakan shalat Zhuhur dengan mendapati akhir waktu Ashar,

dan wajibnya melaksanakan shalat Maghrib dengan mendapati akhir

waktu Isya, bahwa kedua shalat itu seperti satu shalat, waktu salah

satu shalat itu menjadi waktu bagi shalat yang lain untuk orang yang

udzur karena melakukan perjalanan jauh. Hukum ini diriwayatkan

oleh Al Baihaqi dari Abdunahman bin Auf, Ibnu Abbas, dan tujuh

ahli fikih Madinah.

Para ulama madzhab Syafi'i menyebutkan syarat cukup wakru

untuk melaksanakan empat rakaat ggna kewajiban melaksanakan

shalat Zhuhur, berdasarkan pendapat yang dha'if, dan ini bagi orang

yang tidak melakukan perjalanan jauh'

Adapun musaftr, untuk melaksanakan shalat Zhuhur,

disyaratkan cukup waktu untuk melaksanakan dua rakaat saja.
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Cabang: Telah kami sebutkan bahwa menurut pendapat yang

shahih menurut kami, wajib hukumnya bagi orang yang udzur agar

melaksanakan shalat Zhuhur bila mendapati waktu yang

mewajibkannya melaksanakan shalat Ashar. Demikian menurut
Abdunahman bin Auf Ibnu Abbas, tujuh ahli fikih Madinah, Imam
Ahmad, dan lainnya.

Al Hasan, Qatadatr, Hamad, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik,
dan Daud berkata, "Tidak wajib."

13. Asy-syirazi berkata, "Apabila seseorang mendapati
sebagian awal wakfu slialat, kemudian ada suatu udzur, misalnya
sebelumnya ia berakal pada waktu tersebut, kemudian tiba-tiba
ia menjadi gila, atau sebelumnya ia dalam keadaan suci,
kemudian ia mengalami haid, maka perlu diperhatikan, jika ia
tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk melaksanakan
shalat wajib pada waktu tersebut, maka kewajiban gugur dari
dirinya dan ia tidakwajib mengqadha.

Abu Yahya Al Balkhi berkatar,,Hukumnya adalah hukum
akhir waktu shalat."

Menurut salah satu pendapat, ia wajib metaksanakan
shalat tersebut jika ia mendapati waktu yang cukup untuk
melahsanakan satu rakaat.

Menurut pendapat lain, jika wakfu itu cukup untuk
melaksanaktn takbiratul ihram, maka ia wajib melaksanakan
shalat tersebut.tt

Madzhab Syafi'i berpendapat sama dengan pendapat yang
pertama. Itu karena jika ia tidak mampu melaksanakan
kewajiban, maka kewajiban itu gugur dari dirinya. Sama seperti
jika harta yang telah mencapai nishab binasa sebelum haul dan
belum memungkinkan untuk dibayarkan zakatnya. Berbeda
dengan shalat pada akhir waktu, karena shalat tersebut dapat
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dimulai dari waktu yang tersisa, meskipun setelah itu ia

melaksanakannya di luar waktunya, ia tetap wajib

melaksanakannya. Jika seseorang mendapati waktu yang cukup

untuk melaksanakan shalat, kemudian ia gila atau haid, maka

kewajibannya tetap dan ia wajib mengqadha apabila udzur

tersebut telah hilang.

Diriwayatkan dari Abu Al Abbas, ia berkata,
,,Kewajibannya tidak tetap hingga ia mendapati akhir waktu

shalat tersebut."

Madzhab Syafi'i berpegang pada pendapat yang'pertama,

karena shalat wajib baginya dan ia mampu melaksanakannya,

sehingga ia sama seperti orang yang diwajibkan membayar zakat

dan ia mampu menunaikannya, tetapi ia tidak menunaikannya

hingga hartanya binasa. Adapun shalat setelah orang tersebut

tertimpa udzurrmaka ia tidak lagi wajib melaksanakannya'

Abu Yahya Al Balkhi berkata, o'Seseorang wajib

melaksanakan shalat Ashar jika ia mendapati waktu Zhuhur, dan

wajib melaksanakan shalat Isya bila mendapati waktu Maghrib'

sama seperti kebalikannya, karena waktu shalat yang pertama

juga menjadi waktu shalat bagi yang kedua dalam kondisi jamak,

sebagaimana waktu shalat yang kedua menjadi waktu shalat bagi

shalat yang pertama dalam kondisi jamak. Bila wajib

melaksanakan shalat yang pertama karena mendapati waktu

shalat yang kedua, maka wajib pula melaksanakan shalat yang

kedua karena mendapati waktu shalat yang pertama."

Madzhab Syafi'i berpegang pada pendapat yang pertama,

karena waktu shalat yang pertama juga waktu shalat yang kedua,

berdasarkan wakfu shalat. oleh sebab itu, tidak boleh

melaksanakan shalat yang kedua dalam kondisi jamak hingga

mendahulukan shalat yang pertama. Berbeda dengan waktu

shalat yang kedua, sesungguhnya waktu shalat yang kedua
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menjadi waktu shalat bagi yang pertama bukan berdasarkan
mengikuti. Oleh sebab itu, boleh melaksanakan shalat yang kedua
sebelum melaksanakan shalat yang pertama.

Penjelasan:

Jika udz.ur yang mungkin hilang itu telah hilang, seperti gila,
pingsan, haid, dan nifas, dan waktu yang hilang.itu tidak mencapai

keseluruhan waktu shalat, maka ada dua pendapat:

Pertama: Tidak wajib melaksanakannya dan tidak wajib
qadha. Iru pendapat yang shahih dalam madzhab Syaf i, dan

merupakan pendapat jumhur ulama. 
-

Abu Yatrya Al Balkhi dan ulama lainnya dari kalangan madzhab
Syaf i berkata, "Hukum awal waktu shalat sama seperti hukum akhir
waktu shalat, maka wajib mengqadha shalat bila mendapati cukup waktu
untuk melaksanakan satu rakaat menurut satu pendapat."

Kedua: Jika cukup waktu untUk melaksanakan takbiratul
ihram para ulama madzhab Syaf i menyatakannya keliru, berdasarkan
pada apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi. Jika waktu shalat
itu telah terlewati sebelum adanya udzur, sedangkan waktu yang

terlewati tersebut cukup untuk melaksanakan shalat, maka shalat
tersebut wajib diqadha, menurut pendapat shahih yang disebutkan
secara nash. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama.

Ibnu Sirin menyebutkan satu pendapat, bahwa tidak wajib
qadho, kecuali mendapati seluruh waktu shalat. Pendapat ini
dihasilkan dari pendapat tentang musafir yang melakukan perjalanan

di tengatr waktu shalat.

Disebutkan secara nash bahwa musafir tersebut bolefi
mengqashar shalatnya.

Jika shalat itu diwajibkan pada awal waktunya, mengapa
diqashar? Jawaban tentang qashar telatr disebutkan dalam masalatr

wajib melaksanakan shalat pada awal waktunya.
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Menurut madzhab Syafi'i, yang dijadikan pedoman adalah

waktu shalat yang didapati. Andai seorang perempuan mendapati

waktu shalat pada awal waklunya dalam waktu yang lama, kemudian

ia haid dalam waktu tersebut, padahal waktu yang terlewati itu cukup

untut melaksanakan shalat, maka ia wajib mengqadha shalatnya,

karena ia telah melewatkan waktu shalat yang cukup baginya untuk

melaksanakan shalat dalam waktu tersebut.

Jika seseorang melakukan suatu perjalanan, kemudian ia gila

atau pingsan. Atau seorang perempuan melakukan perjalanan, lalu ia

haid setelah melewati waktu shalat, dan waktu yang terlewati itu

cukup unfuk melaksanakan dua rakaat,maka ia wajib mengqadhanya,

karena jika ia mengqasharnya, ia dapat melaksanakannya. Demikian

dijelaskan oleh para ulama madzhab Syaf i, diantaranya Syaikh Abu

Muhammad Al Juwaini dalam At-Tabshirah.

Dengan waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan

shalat tersebut, apakah disyaratkan juga cukup waktu untuk bersuci?

Ada dua pendapat:

Pertama: Tidak disyaratkan, karena bersuci dapat dilaksanakan

sebelum waktu shalat, kecuali tidak boleh mendahulukan bersuci bagi

orang-orang tertentu, yaitu orang yang bertayamum dan wanita yang

mustahadhah.

Kedua:Terdapat perbedaan pendapat tentang disyaratkannya

cukup waktu untuk bersuci bagi orang yang mampu bersuci sebelum

waktu shalat, sama seperti perbedaan pendapat tentang shalat pada akhir

waktuny4 karena walaupun orang itu mampu bersuci sebelum waktu

shalat, akan tetapi tidak wajib baginya. Apabila kami mewajibkan

shalat Zhuhur atau Maghrib karena mendapati awal waktunya, maka

tidak diwajibkan melaksanakan shalat Ashar dan Isya, menurut

madztrab Syaf i. Sementara itu, Al Balkhi mewajibkan shalat Ashar

dan Isya apabila seseorang mendapati awal waktu Zhutnr cukup untuk
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melaksanakan delapan rakaat dan tujuh rakaat pada awal Maghrib.
Demikian diriwayatkan oleh para ulama madztrab Syaf i.

I*?* Asy-Syirazi menjelaskan syarat cukup waktu untuk
melaksanakan delapan rakaat.

Para ulama madzhab Syaf i sepakat bahwa Abu Yahya Al
Balkhi keliru dalam masalatr ini, karena waktu Zhuhur bukan untuk
shalat Ashar, kecuali shala! Zhuhur tersebut dilaksanakan secara jamak.

Hukum wajib melaksanakan shalat itu adalah apabila
mendapati waktunya yang cukup untuk melaksanakannya, tidak
dikhususkan awal waktunya. Bahkan jika orang itu mendapati waktu
shalat di pertengahan waktunya, maka ia wajib melaksanakan shalat.

Misalnya, orang yang gila sadar di tengah waktu shalat, kemudian ia
kembali gila saat masih dalam waktu shalat tersebut. Atau seorang

anak kecil mencapai usia akil baligh dalam waktu shalat, kemudian ia
gila. Atau seorang perempuan sadar dari gil4 kemudian ia haid. Atau
seorang perempuan suci dari haid, kemudian ia gila dalam waktu
shalat tersebut. Ia wajib melaksanakan shalat Zhuhur karena
mendapati awal waktu Ashar, dan wajib melaksanakan shalat Zhuhur
jika mendapati akhir waktu Ashar.

Misalnya, orang yang pingsan sadar setelah melewati waktu
Ashar, dan waktu yang terlewati tersebut cukup untuk melaksanakan
shalat Zhuhur dan Ashar. Jika ia tidak musafir, maka yang
diperhatikan adalatr waktu yang cukup untuk rnelaksanakan delapan
rakaat. Jika ia musafir, maka ia mengqashar shalat, cukup sekadar
wak:tu yang cukup untuk melaksanakan shalat empat rakaat. Shalat
Maghrib diukur bersama shalat Isya dalam semua permasalahan yang
kami sebutkan tentang shalat Zhuhur dengan Ashar.

Cabang: Ucapan Imam Asy-Syirazi, 'lGugurlah kewajiban
dari dirinya," adalah bentuk kalimat majas. Maksudnya, "ia terhalang
dari melaksanakan kewaj iban".
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Abu Yahya Al Balkhi adalah ulama besar madzhab Syaf i.

Beliau banyak berpendapat dan melakukan banyak perjalanan jauh ke

ujung dunia untuk mencari fikih, hingga beliau sampai ke puncaknya.

Beliau menjelaskan pendapatnya dengan baik. Lidahnya lancar dalam

berdebat. Beliau adalbh salah seorang sahabat Ibnu Suraij.

14. Asy-syirazi berkata "Orang yang wajib melaksanakan

shalat, namun ia tidak melaksanakan shalat hingga waktunya

terlewatkan, maka ia wajib mengqadhanya. Ini berdasarkan

sabda Rasulullah SAW:

q"tir>v r?t';
"Siapa yang tertidur tidah melaksanahan suatu shalat, atau terlupa,

maka hendaknya melaltsanahannya apabila ia ingat."

Dianjurkan 
^g 

r ia mengqadhanya dengan segera,

berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan. Namun jika ia
menundanya, hukumnya juga boleh, berdasarkan riwayat bahwa

Rasulullah SAW pernah terluput shalat Subuh, beliau tidak
melaksanakannya hingga beliau keluar dari lembah. Jika qadha

shalat itu harus segera, maka tidak mungkin Rasulullah SAW

mengakhirkan pelaksanaannya.

Abu Ishaq berkata, *Jika seseorang meninggalkan shalat

tanpa ud7ur, maka ia harus segera mengqadhanya, karena ia
telah menunda pelaksanaan shalat dengan sifat yang keterhluan.
Jika ia meninggalkan beberapa shalat, maka dianjurkan agar ia

mengqadhanya berurutan, karena Rasulullah SAW pernah

terluput peberapa shalat pada Perang Khandaq, lalu beliau

mengqadhanya secara berurutan. Jika diqadha tidak berurutan,

maka hukumnya boleh, karena berurutan itu dilaksanakan pada

waktunya, maka hukum berurutan itu gugur karena waktunya

telah terlewatkan, sama seperti mengqadha puasa."

,^?t sttii;$
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Jika seseorang ingat tentang shalatnya yang terlewatkan,
akan tetapi waktu shalat yang sedang dilaksanakan sempit, maka
ia harus melaksanakan shalat saat ifu, karena waktu tersebut
untuk melaksanakan shalat saat itu. Sama halnya jika Ramadhan
tiba dan seseorang masih memiliki kewajibarl mengqadha puasa
Ramadhan sebelumnya, karena jika ia menunda puasa
Ramadhan saat itu, maka kesempatan melaksanakan puasa
Ramadhan saat itu menjadi hilang. Oleh sebab itu, ia wajib
melaksanakan shalat saat itu.

Penjelasan:

Hadits pertama statusnya shahih.

Dalam Shahih Al Bukhari disebutkan dari Anas, dari
Rasulullatr SAW, beliau bersabda:

?t sy'1..* ,f;>,* I u
"Siapa yang terlupa melaksanakan sholat, maka hendabtya
me laks analrannya apabila ia ingat. "

Dalam Shahih Muslim,dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

.,^?t $t ft'riv W ,p 3i 9>,L:t f €,rJ;r{r ti1.

"Apabila salah seorang dari kamu tertidur sehingga tidak
' melaksanakan shalat, atau terlupa melaksanakan shalat, maka

hendaklah io mel aks analcannya apabil a i a mengingatrqla.,,

Hadits yang kedua disebutkan dalam Shahih Al Bukharf dan
shahih Muslim dari Imran bin Hushain RA, ia berkata, "Kami berada
dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah sAw. Kami berjalan
hingga tengah malam. Kami lalu tertidur, dan tidak ada tidur yang
lebih nyenyak bagi musafir daripada tidur saat itu. penyebab kami
terjaga hanyalah panasnya matahari. Ketika Rasulullah sAw teqaga,
rnereka mengadu kepadanya tentang apa yang terjadi pada mereka.
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Beliau lalu bersabda,.'Tidak mengapa dan tidak ada mudharat.

Pergilah kamu!' Mereka pun pergi. Rasulullah SAW berjalan tidak

jauh, kemudian beliau turun. Beliau kemudian meminta air untuk

berwudhu, lalu berwudhu. Kemudian diserukan untuk melaksanakan

shalat. Kemudian beliau memimpin pelaksanaan shalat.

Hadits tentang empat shalat yang terlewatkan pada Perang

Khandaq, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari riwayat

Abu Ubaidah bin Abdillah bin Mas'ud, dari bapaknya. Abu Ubaidah

tidak mendengar langsung dari bapaknya, maka hadits ini munqathi',

tidak dapat dijadikan dalil. Cukup berdalil dengan hadits Jabir, "IJmar

bin At Khaththab datang pada Perang Khandaq- setelah matahari

tenggelam. Ia mencela orang-orang kafir Quraisy, 'Wahai Rasulullah,

hampir saja aku tidak melaksanakan shalat Ashar hingga matahari

hampir tenggelam'. Rasulullah SAW lalu berkata,.'Alru (luga) belum

melalrsanaknnnya'. Kami pun pergi menuju lembah Buthhan, lalu

Rasulullah SAW berwudhu untuk melaksanakan shalat. Kami juga

berwudhu untuk melaksanakan shalat. Rasulullah SAW kemudian

melaksanakan shalat Ashar setelatr matatrari tenggelam. Setelah itu

beliau melaksanakan shalat Maghrib.'(HR. Al Bukhari dan Muslim)

rata furUr adalah kekeliruan secara batrasa, dan yang benar

adalatr 6tcfJt, i'il{i, sena aii$t. Ada tiga bentuk, demikian disebutkan

oleh Al Jauhari dan lainnya.

Hukumnya secara terperinci dalam perkara ini ada dua:

Pertatma: Seseorang yang wajib melaksanakan shalat,

kemudian meninggalkannya, diwajibkan untuk mengqadhanya, baik ia

tinggalkan karena ada udzut maupun tanpa ada udzur. Jika ia
tinggalkan karena ada udzur, maka ia qadha belakangan, dan

dianjurkan untuk segera diqadha.

Penulis At-Tahdzib berkat4 "Ada pendapat yang mengatakan

bahwa wajib diqadha ketika ingat, berdasarkan hadits tadi."
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Menurut jumhur ulama madzhab Syaf i, boleh diakhirkan,
berdasarkan hadits Imran bin Hushain.

Jika ditinggalkan tanpa ada udzur, maka ada dua pendapat

sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-syirazi; Pertama, menurut
pendapat al ashah, yang juga merupakan pendapat para ulama Irak,
dianjurkan untuk segera diqadha dan boleh diakhirkan, sama seperti
meninggalkan shalat karena udzur.

Kedua, menurut pendapat shahtih, yang merupakan pendapat
para ulama Khurasan, wajib untuk segera diqadha. Demikian menurut
beberapa kelompok atau mayoritas ulama Khurasan.

Imam Al Haramain meriwayatkan kesepakatan ulama
madzhab Syaf i tentang masalatr ini. Ini pendapat yarrg shahih,
karena orang yang meninggalkan shalat tersebut telatr melakukan
perbuatan yang keterlaluan. Orang yang meninggalkan shalat yang
terlewatkan dijatuhi hukuman bunuh, dan jika qadha itu boleh
diakhirkan, maka tidak akan dijatuhi hukuman bunuh.

Cabang: Puasa Ramadhan yang ditinggalkan sama seperti
shalat.

Jika ditinggalkan karena udzur, seperti orang-orang yang tidak
berpuasa karena haid, nif.as, sakit, pingsan, dan musafir, maka diqadha
belakangan, sebelum tiba Ramadhan tahun depan. Akan dijelaskan
secara terperinci dalam pembahasan tentang puasa.

Jika ditinggalkan secara sengaj4 maka ada dua pendapat, sama
seperti shalat:

Pertama: Menurut pendapat di kalangan ulama Irak, diqadha
belakangan. Ini adalah pendapat yang paling shahih.

Kedua: Menurut pendapat yang paling shahih di kalangan
ulama Khurasan dan sebagian ulama Irak, harus segera diqadha. Ini
pendapat yang benar.
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Adapun qadha terhadap ibadah haji yang batal, apakah harus

segera? Atau boleh dilaksanakan belakangan? Dalam masalah ini ada

dua pendapat yang masyhur, yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi

dan para ulama madzhab Syafi'i pada tempatnya. Menurut pendapat a/

ashah, harus segera diqadha, karena telah melampaui batas dengan

merusaknya.

Adapun kafarat,jika tanpa permusuhan, maka seperti kafarat

membunuh karena keliru dan kafarat sumpah dalam sebagian

bentuknya, sehingga dibayar belakangan. Tidak ada perbedaan

pendapat dalam masalah ini, karena tergolong adaudzur.

Jika dilakukan melampaui batas, apakatr harus dilaksanakan

segera? Atau boleh diakhirkan? Dalam masalatr ini ada dua pendapat:

Pertama; Disebutkan oleh Al Qaffal dan para ulama madztrab

Syaf i. Menurut pendapat al ashah;harus dilaksanakan segera'

Al Qatral berkat4 "Kedua pendapat tersebut sama seperti

pendapat tentang qadhahaji, karena l(afarat itu sama seperti ibadah haji.

Kedua: Jika seseorang meninggalkan satu shalat atau beberapa

shalat, maka dianjurkan untuk lebih mendahulukan shalat yang

tertinggal daripada shalat yang wajib dilaksanakan pada waktu itu dan

melaksanakannya secara berurutan; mengqadha shalat yang pertama,

kemudian shalat yang kedua, kemudian shalat yang ketiga. Ini

berdasarkan hadits Jabir, dan untuk keluar dari perbedaan pendapat di

kalangan ulama, yang akan kami sebutkan dalam pembahasan

beberapa pendapat para ulama.

Jika ia meninggalkan cara berurutan tersebut, atau lebih

mendatrulukan shalat ada' daripada shalat qadha, uiu,, lebih

mendatrulukan shalat yang ditinggalkan belakangan, maka hukumnya

tetap boleh, berdasarkan pendapat Imam Asy-Syirazi tadi. Jika ia

mengingat shalat yang tertinggal, sedangkan waktu shalat saat itu

sempit, maka ia harus mendahulukan shalat saat itu, berdasarkan
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pernyataan Imam Asy-Syirazi. Apabila ia melaksanakan shalat saat
itu, kemudian ia teringat shalat yang tertinggar ketika ia sedang
melaksanakan shalat itu, maka ia harus menyelesaikan shalat yang
sedang ia kerjakan, baik waktunya lapang maupun.sempit, karena ia
tidak boleh keluar dari shalat yang sedang dilaksanakan, meskipun
waktunya lapang, melainkan ia harus menyelesaikannya. Kemudian ia
mengqadha shalat yang tertinggal. Dianjurkan agar ia mengulangi
shalat saat itu yang telatr ia kerjakan. Demikian disebutkan oleh
sekelompok ulama madzhab syafr'i dalam masalah ini. Di antara
mereka adalah Syaikh Abu Hamid, penulis At-Tahdzib dan Ar-Raf i.
Jika ia melaksanakan shalat yang tertinggal, dan ia yakin bahwa waktu
shalat tersebut masih luas, namun ternyata waktunya sempit, maka ia
wajib menghentikan shalatnya dan segera melaksanakan shalat saat
itu. Demikian menurut pendapat yarg shahih darammadzhab syafi,i.

Ada pendapat dha'if yang menyatakan bahwa ia wajib
menyelesaikan shalat qadha yang sedang ia kerjakan. Jika ia teringat
shalat yang tertinggal, sementara ada jamaah yang sedang
melaksanakan shalat saat itu, sedangkan waktu shalat masih luas,
maka ia dianjurkan untuk melaksanakan shalat yang tertinggal terlebih
dahulu secara sendirian, kemudian melaksanakan shalat saat ifu secara
sendirian, jika ia tidak mendapatkan shalat berjamaah, karena urutan
shalat itu berbeda dalam hal hukum wajibnya.

Melaksanakan qadha setelah ada' merupakan perbuatan yang
bertentangan dengan salaf, maka dianjurkan untuk keluar dari
perbedaan pendapat.

cabang: Tentang beberapa pendapat ulama dalam masalah
q adha shalat-shalat yang tertinggal.

Telah kami sebutkan pgndapaf madzhab syaf i, batrwa tidak
wajib dilaksanakan berurutan, akan tetapi dianjurkan. Demikian
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menurut Thawus, Al Hasan Al Bashri, Muhammad bin Al Hasan, Abu

Tsaur, dan Daud.

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Wajib, selama shalat yang

tertinggal itu tidak lebih dari sehari semalam."

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Jika seseorang berada dalam

waktu shalat, dan ketika ia sedang melaksanakan shalat, ia teringat

bahwa ada shalatnya yang tertinggal, maka shalatnya saat itu batal,

dan ia wajib lebih mendahulukan shalat yang tertinggal, kemudian

barulah melaksanakan shalat saat itu."

Zufar dan Ahmad berkata, "Berurutan itu wajib, baik shalat

yang tertinggal itu sedikit maupun banyak."

Imam Ahmad berkata, "Jika seseorang lupa tentang shalatrya

yang tertinggal, maka shalat-shalat yang ia laksanakan setelah itu tetap

sah."

Ahmad dan Ishaq berkat4 "Jika seseorang teringat dengan

shalatnya yang tertinggal ketika ia sedang melaksanakan shalat saat

itu, maka ia harus menyelesaikan shalat yang sedang ia laksanakan,

kemudian mengqadha shalatnya yang tertinggal. Setelah itu
mengulangi shalatnya saat itu."

Mereka (Ahmad dan Ishaq) berdalil dengan hadits Ibnu Umar

dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

)*'* L? t;yi ,7t:1t'{'}t\\o'it;'f i:l'. ,,- u
. et7,li ry G\)r'$ i>,Lsr q, i',i'C i>rbr'ui
!:

"Siapa yang lupa melal<sanalan shalat, dan ia tidak

mengingatnya melainkan kBtika sedang melaksanakan shalat

bersama imam, maka apabila ia Telah selesai melaksanakan

shalatnya, hendaklah ia melaksanakan shalat yang terlupa,

kemudian mengulang shalat yang telah ia laksanakan bersama
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imam. " Hadits dha'if. Dinyatakan dha'if oleh Al Hafizh Musa
bin Harun Al Hammal.

Abu Zur'ah Ar-Razi dan Al Baihaqi berkata, "sebenarnya
hadits ini mauquf. Para ulama madzhab syaf i juga berdalil dengan
hadits dha'if. Dasar dalam masalah ini adalah, shalat yang tertinggal
adalah utang. Tidak wajib dilaksanakan secara berurutan kecuali
berdasarkan dalil yang kuat, dan mereka tidak memiliki dalil yang
kuat, karena orang yang melaksanakan shalat-shalat yang tertinggal
tersebiit tanpa berurutan, sesungguhnya telah melaksanakan shalat
yang diperintahkan kepadanya, tidak harus ada sifat tambahan tanpa
ada dalil yang kuat.')

Cabang: Para ulama telah ber-ijma, bahwa orang yang
meninggalkan shalat secara sengaja, wajib mengqadhanya.

Abu Muhammad Ali bin Haan berbeda pendapat dengan ini, ia
berkat4 "Tidak wajib diqadh4 dan perbuatan itu tidak sah, melainkan
dengan cara memperbanyak perbuatan baik, memperbanyak shalat sunah
untuk memberatkan timbangan pada Hari Kiamat, serta memohon ampun
dan bertobat kepada Allatr swr." pendapat ini batil dan bertentangan
dengan ijma' jikadilihat dari dalilnya.

Beliau menjelaskan dalil secarq panjang lebar, tetapi yang
beliau sebutkan itu adalah dalil dasar. Dalil yang menunjukkan
wajibnya qadha diantaranya yaitu hadits Abu Hurairah RA, bahwa
Rasulullah sAw memerintahkan orang yang berhubungan intim pada
siang Ramadhan agar berpuasa satu hari, disamping kafarar. Artinya,
ia mengganti satu hari yang telah ia rusak dengan.berhubungan intim
secara sengaja. (HR. Al Baihaqi, dengan sanadjayyid).

Abu Daud meriwayatkan hadits yang sama. Jika qadha wajib
bagi orang yang meninggalkan karena terlupa, maka tentunya lebih
wajib bagi orang yang meninggalkan karena sengaja.
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Asy-syirazi berkata,,,Jika seseorang meninggalkan shalat

karena terlupa, maka ia wajib melaksanakan shalat lima waktu."

Al Muzani berkatar,,Ia harus melaksanakan shalat empat

rakaat dengan niat shalat yang tertinggal, duduk setelah dua

rakaat, kemudian duduk setelah rakaat ketiga, kemudian duduk

pada rakaat keempat.,t Ini tidak benar, karena penentuan niat

mirnjadi syarat sahnya shalat. Itu tidak terwujud kecuali ia

melaksanakan lima shalat dengan lima niat.

Penjelasan:

Apabila seseorang meninggalkan satu shalat karena terlupa,

atau dua shalat, atau tiga shalat, atau empat shalat dari lima shalat

wajib.

Imam Syafi'i berkata dalam Al (Imm, dan para ulama madztrab

Syaf i jugaberkata,"laharus melaksanakan lima shalat'"

Dalam masalatr ini ada pendapat Al Muzani. Dalil madzhab

Syaf i telatr disebutkan.

Menurut Al Muzani, orang tersebut harus mengeraskan suara

pada dua rakaat pertama.

Diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan penulis

Asy-Syamil, bab: Sifat Shalat. Dalam pembatrasan tersebut disebutkan

banyak permasalahan, karena mengeraskan suara ada dalam tiga

shalat. Jika seseorang terlupa dua shalat dari dua hari, dan ia

mengetatrui perbedaannya, akan tetapi tidak lupa shalat apa yang telah

ia tinggalkan, maka cukup melaksanakan shalat lima waktu. Jika ia

mengetatrui shalat yang ia tinggalkan, atau ia ragu, maka ia harus

melaksanakan sepuluh shalat, dan setiap shalat dilaksanakan dua kali.

Imam Asy-Syirazi menyebutkan masalah ini dalam 
'bab:

Tayamum.
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Imam Syaf i berkata'dalam Al (Jmm: Apabila seseorang
meninggalkan shalat Zhuhur atau Ashar, atau ia tidak mengetahui
shalat yang telah ia tinggalkan, dan ia melaksanakan shalat dengan
niat salah satu dari dua shalat tersebut, namun kemudian ia ragu
dengan shalat yang ia niatkan, maka ia tidak boleh melaksanakan
salah satu dari dua shalat tersebut. Jika ia meninggalkan beberapa
shalat, dan ia tidak tahu jumlahnya, akan tetapi ia mengetahui masa
selama ia meninggalkan shalat, misalnya ia berkata, ,,Aku telah
meninggalkan shalat sejak bulan ini, tetapi aku tidak mengetahui
'berapa kali shalat," maka ada dua pendapat, yang disebutkan oleh
penulis At-Tatimmaft, penulis Al Bayan, dan Imam Asy-Syasyi:

Pertama: Pendapat Al eaffal: Dikatakan kepadanya, ..Berapa

shalatkah yang dapat dipastikan telah engkau tinggalkan?" Jika ia
menjawab, "sepuluh shalat," Namun ia ragu tentang lebih daripada
itu, maka ia harus melaksanakan sepuluh shalat, tidak lebih.

Kedua: Pendapat Al eadhi Husein: Dikatakan kepadanya,
"Berapa kali engkau melaksanakan shalat bulan ini?" Jika ia
menjawab, i'sekian." Maka kami mewajibkannya melaksanakar,r
sisanya, karena hukum asalnya.adalah melaksanakan yang menjadi
tanggungannya. Jadi, kewajiban itu tidak gugur kecuali dengan
membuktikannya.

Penulis At-Tatimmah berkata: perbandingan masalah ini sama
dengan orang yang ragu setelah salam, apakah ia meninggalkan rukun
shalat? Dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama: Ia tidak dibebani kewajiban apa-apa.

Kedua: Ia wajib melaksanakan yang tertinggal, jika waktu
berhentinya dari shalat itu singkat. Namun jika waktunya telah lama,
maka ia harus mengulang shalatnya.

Jika diqiyaskan kepada pendapat pertama, maka ia harus
mengqadha shalat yang telatr ia tinggalkan saja. Jika diqiyaskan

166 ll,U Uoi*u' 51,a7a1, tr1 Muhadzdzab



kepada pendapat kedua, maka ia harus mengqadha sisa shalat yang

tidak ia laksanakan.

Saya katakan, "Pendapat Al Qadhi Husein lebih shahih'"

Pendapat yang layak dipilih adalatr pendapat ketiga, bahwa

jika ia biasa melaksanakan shalat dan jarang meninggalkan shalat,

maka ia harus mengqadha yang ia yakini telah ia tinggalkan, sama

seperti orang yang ragu setelatr salam, apakatr ia telatr meninggalkan

satu rukun shalat? Menurut madztrab Syafi'I, ia tidak dibebani

kewajiban apa-apa, karena menurut zhatrirnya shalat yang ia

laksanakan itu hukumnya satr. Namun jika ia biasa melaksanakan

shalat pada suatu waktu dan biasa meninggalkan shalat pada lain

waktu (tidak biasa melaksanakan shalat secara sempurna), maka ia

harus mengqadha shalat yang diyakini tidak ia laksanakan, karena

hukum asalnya adalatr melaksanakan tanggung jawabnya

(melaksanakan shalat tersebut). Ini tidak bertentangan dengan

dratrimya.

Cabang: Tentang beberapa permasalatran yang berkaitan

dengan bab ini:

Pertama: Apabila samar baginya tentang waktu shalat -
anehnya, Imam Asy-syirazi meninggalkan pembatrasan ini, padahal

penting dan masyhur dalam kitab-kitab, batrkan dalam At-Tanbih-.

Para ulama madzhab Syaf i berkatq "Apabila waktu shalat

tidak jelas disebabkan awan, atau seseorang tertatran di tempat yang

gelap, atau lainnya, maka ia harus berijtihad. Ia mencari dalil dengan

mempelajari tanda-tanda perbuatan dan lainnya. Orang yang buta

berijtihad sama seperti orang yang tidak buta, karena orang yang buta

dalam masalah tanda-tanda ini sama seperti yang tidak buta. Berbeda

dalam masalah menghadap kiblat. Orang yang buta dan tidak buta

berijtihad jika tidak ada orang tepercaya yang memberitahukan

masuknya waktu shalat berdasarkan kesaksian yang benar. Jika
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diberitahukan berdasarkan kesaksian, misalnya seseorang berkata,
'Aku telah melihat fajar'. Atau, 'Aku telah menyaksikan mega merah
telah hilang'. Maka tidak boleh ragi berijtihad, dan wajib hukumnya
beramal dengan berita itu. Demikian juga jika orang yang dapat
dipercaya memberitahukan suatu berita yang wajib Iit".i-"u. litu
seseorang memberitahukan tentang ijtihad, maka orang yang dapat
melihat dan mampu berijtihad tidak boleh bertaqlid menerimanya,
karena orang yang berijtihad tidak boleh bertaqlid kep.ada ijtihad
orang lain. seseorang yang tidak mampu berijtihad, baik buta maupun
bisa melihat, boleh bertaqlid kepada pemberitahuan itu, aemit<ian
menurut pendapat al ashoh, karena kemampuan mereka lemah. Inilah
makna zhahir nash Imam Syafi,i.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berpegang pada pendapat ini
tentang taqlid orang yang buta. Jika seseorang wajib berijtihad,
kemudian ia melaksanakan sharat tanpa berijtihad, maka ia harus
mengulangi shalatnya ketika ia mendapatkan waktu shalat yang benar,
karena waktu shalat yang telah ia laksanakan itu kurang sempurna,
dan ia tidak mau berijtihad, padahal itu wajib.bagrnya. perbandingan
masalah ini telah disebutkan dalam bab: Tayamum.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata dalam At-Tatimmah,,,Jika
seseorang menyangka telah masuk waktu shalat, kemudian ia
melaksanakan shalat berdasarkan prasangka tersebut, tanpa ada tanda
yang terlihat jelas, kemudian bertepatan dengan waktu shalat, maka
shalatnya tidak sah, karena ia telah bersikap keterlaluan dengan tidak
melakukan ijtihad guna mencari tanda masuk waktu shalat. Jika tidak
ada tanda, atau ada tanda, akan tetapi prasangkanya tidak kuat, maka
ia harus bersabar hingga ia menyangka waktu shalat terah masuk.
Guna lebih berhati-hati, ia harus menunda shalat hingga benar-benar
yakin, atau menyangka bahwa waktu telah benar-benar masuk, dan
dengan prasangka kuat bahwa jika ia menunda shalat lebih lama lagi
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maka akan keluar waktu shalat." Demikian disebutkan Imam Syafi'i

secara nash.

Para ulama madztrab Syaf i sepakat tentang itu. Jika mulmpu

bersabar hingga benar-benar yakin memasuki waktu shalat, maka ia

boleh berijtihad, menurut pendapat yang shahih. Ini merupakan

pendapat jumhur ulama madzhab Syaf i.

Dalam masalah ini ada satu pendapat lain yang dipilih oleh

Abu Ishaq Al Isfaraini, yang perbandingannya adalah masalah bejana,

apabila ada dua bejana yang mirip, maka'harus ada yang ketiga yang

benar-benar diyakini kesuciannya.

Jika seseorang berada di dalam rumah yang gelap, dan ia

mampu keluar rumah untuk melihat matahari, maka apakah ia boleh

berijtihad di dalam rumatr tersebut? Ada dua pendapat, yang

disebutkan oleh penulis At-Tatimmah dan lainnya:

. Pertama: la tidak boleh berijtihad, karena ia mampu keluar

rumatr untuk meyakinkan bahwa waktu shalat telah masuk.

Kedua: Ia boleh berijtihad . 
di dalam rumah tersebut,

sebagaimana dikatakan kepada seorang sahabat Nabi yang

berpedoman kepada riwayat dan fatwa satrabat lain, meskipun ia

mampu mendengar langsung dari Rasulullah SAW dan mendapatkan

ilmu pengetatruan yang pasti tentang hal itu. Ini pendapat yang shahih.

Jika ia boleh berijtihad dan melaksanakan shalat dengan ijtihad

tersebut lantaran kondisinya tidak jelas, maka ia tidak dibebani hukum'

Jika temyata shalat tersebut dilaksanakan pada wallunya atan setelah

waktuny4 maka ia tidak dibebani hukum dan shalatnya satr, tetapi shalat

yang dilaksanakan pada wa}nrnya adalah shalat ada', sedangkan shalat

yang dilaksanakan di luar waktunya adalah shalat qadha. Demikian

menurut pendapat yang aslnh di antara dua pendapat'

oleh sebab itu, jika ia musafir dan ia mengqashar shalat, maka

ia wajib mengulanginya kembali secara sempurna'
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Jika kami katakan, "Tidak boleh mengqashar shalat yang
diqadha saat shalat tersebut terlaksana sebelum waktunya, kernudian
ia memasuki waktu shalat, sehingga shalat tersebut harqs diulangi,,,
maka tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Namun jika ia tidak memasuki waktu shalat, maka ada dua
pendapat:

Pertama: Ia wajib mengulangi shalatrya kembali. pendapat ini
dipegang oleh Syaikh Abu Hamid dalam ta'liqnya, Al eadhi Abu
Ath-Thayyib dalam ta'liqnya, dan Al Bandaniji. pendapat ini shahih.

Kedua: Ia tidak wajib mengulangi shalatnya.

Perbedaan pendapat tersebut seperti seseoftrlg yang tidak jelas
baginya tentang masuknya bulan Ramadhan. Jika ada seseorang yang
tepercaya yang memberitatrukan kepadanya batrwa shalatrya terlaksana
sebelum waktunya jika diberitahukan berdasarkan ilmu pengetatruan dan
kesaksian, maka shalatrya wajib diulangi kembali. sama seperti seofturg
hakim, jika ia menemtrkan nash yang berbeda dengan keputusannya,
maka ia wajib membatalkan keputusarurya. Jika ia diberitahukan
berdasarkan rjtiha4 maka ia tidak harus mengulangi shalatnya. Tidak ada
berpedaan pendapat dalam masalah ini. Jika seorang atrli perbintangan
mengetatrui waktu shalat berdasarkan Hisab, diriwayatkan oleh penulis
Al Bayan, menurut madzhab syaf i, ia mengamalkannya ,ntuk dirinya
sendiri, tidak diamalkan untuk orang lain.

cabang: Seorang muadzin tepercaya dan mengetatrui waktu
shalat, apakah boleh dijadikan sebagai pedoman tentang masuknya
waktu shalat? Dalam masalah ini ada empat pendapat:

Pertama: Boleh bagi orang yang buta, baik ketika cerah
maupun berawan. Boleh bagi orang yang tidak buta ketika cerah, akan
tetapi tidak boleh ketika berawan, karena ketika hari berawan, orang
yang tidak buta tetap mampu berijtihad, dan orang yang berijtihad
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tidak boleh bertaqlid kepada orang yang berijtihad' Ketika cerah, ia

dapat menyaksikan sesuatu, maka ia memberitahukan tentang apa

yang disaksikannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Ar-Ruyani, Ar-

Rafi'i, dan lainnya.

Kedua: Boleh bagi orang yang tidak buta dan orang yang buta,

baik ketika cerah maupun berawan. Ini pendapat al ashah, yang

dinyatakan oleh Ibnu Suraij dan Syaikh Abu Hamid. Pendapat ini

dinyatakan shahih oleh penulis At'TahdziD. Diriwayatkan dari nash

Imam Syaf i.

Pendapat ini dipegang oleh Al Bandaniji dan penulis Al uddah.

Al Bandaniji berkata, "Mqngkin iitijma' kaum muslim, karena biasanya

adzantidak dikumandangkan kecuali telah tiba waktu shalat."

Ketiga: Tidak boleh bagi orang yang buta dan tidak buta,

karena itu adalah ijtihad, dan orang yang buta serta tidak buta adalah

orang-orang yang mampu berijtihad. Pendapat ini disebutkan dalam

At-T ahdzib dan At-T atimmah.

Keempat: Boleh bagi orang yang buta dan tidak boleh bagi

orang yang tidak buta, tanpa ada perbedaan antara hari cerah dengan

berawan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib

dalam ta'liqnya. Apabila banyak muadzin mengumandangkan adzan

ketika hari cerah atau berawan, maka menurut perkiraan, mereka tidak

keliru karena mereka jumlahnya banyak, sehingga mereka boleh

dijadikan sebagai pedoman bagi orang yang tidak buta dan yang buta.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini'

cabang: Ayarn jantan yang telah dilatih kebenarannya dalam

berkokok untuk menunjukkan waktu shalat, boleh dijadikan pedoman

dalam menentukan waktu shalat. Demikian disebutkan oleh Al Qadhi

Husein, penulis At-Tatimrnah, dan Ar-Rafi' i.
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Kedua: Imam Syaf i berkata dalam Al Mukhtashar: Waktv
untuk melaksanakan shalat ada dua, yaitu waktu mukim dan waktu
bersenang-senang. Waktu udzur dan darurat.

Para ulam a madzhab syaf i sepakat bahwa maksud waktu
mukim dan bersenang-senang adalah waktu bagi orang yang mukim di
negerinya dan tidak turun hujan. sedangkan waktu udzur dan darurat,
ada dua pendapat masyhur di kalangan ulama madzhab Syaf i
terdahulu, yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid dan seluruh
penyusun kitab penjelasan Al Mukhtashar.

Pertama: Pendapat yang shahih menurut mereka adalah
pendapat Abu Ishaq Al Marwazi dan lainnya, bahwa maksudnya
adalah satu waktu, yaitu waktu jamak antara dua shalat karena
melakukan perjalanan jauh atau karena turun hujan, waktu anak kecil
mencapai usia baligh, waktu orang kafir masuk Islam, waktu orang
gila sembuh dari gilanya, waktu wanita haid dan nifas suci dari haid
dan nifasnya, dan sebelum keluar dari waktu shalat yang kedua. Jadi,
mereka wajib melaksanakan dua shalat.

Keciua: Makna waktu udzur adalah waktu jarnak. Maksud
waktu darurat adalah waktu anak-anak ketika memasuki usia baligh
dan lainnya. Jumhur ulama menyatakan bahwa ini keliru.

Ketiga: Apabila seseorang melaksanakan shalat wajib pada
awal waktunya, atau waktu lain, maka ia haram menghentikan
shalatnya tanpa ada udzur. Ini disebutkan oleh Imam Sy.afi,i secara
nash dalam Al umm. Pendapat ini dipegang oleh jurnlrur ulama
madzhab Syaf i.

Masalarr ini telah dijelaskan panjang lebar dalam bab: Tayamum,
balrwa haram hukumnya membatalkan puasa wajib karena qadha, atau
nadzar, atalu kafarat Semuanya telah kami jelaskan di sana.
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Keempat: Dianjurkan untuk membangunkan orang yang tidur

agar melaksanakan shalat, terlebih lagi jika waktunya sempit,

berdasarkan firman Allah SWT, "Dan tolong-menolonglah kamu

dalam (mengerjakan) kebajikan dan talcwa. " (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Juga hadits Aisyah RA, ia berkata:

,fr, ,pt'u )& Jr; -*,3;a\t Jt"- it S'-, ort

t "irG fil ilt CtiV ,i-t'; *f
"Rasulullah SAW melaksanakan shalat malam, sedangkan alat

berada di tadapannya. Apabila yang tersisa adalah shalat witir,

malra beliau membangunftanht, lalu alat melaksanaftan shalat

witir. "

Dalam riwayat lain disebutkan:

"Apabila Rasulullatr SAW melaksanakan shalat witir, beliau

berkata, 'Berdirilah, laksanalanlah shalat witir wahai Aisyah'."

(HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Bakrah RA, ia berkata:

i\-d.-*'i *\t J;"- 4, e'c;?
.*-, trr\f;>$u iriu Yt ,tr:, ;-

"Alcu lreluar bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan

shalat Subuh, dan setiap lali beliau melewati seseorang, beliau

menyerunya agar melalcsanakan shalat, atau menggerakknnnya

dengan traHnya. " (HR. Abu Daud, dengan sanad dha'if, tetapi

beliau tidak men- dha' if-kawry a).

',,ir.G 6- q;:G',ti ,JG fti tiYi

) J6; ,#,
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;t;)t -.\
Bab: Adzan

Para pakar bahasa Arab berkata, "Asal kata 0r^5!r adarah
pemberitahuan. Adzan untuk shalat merupakan sesuatu yang telah
diketahui bersama. Disebut orilr, orilr dan y-.tUr.

Al Azhari berkata dalam Ar Gharibain, ..Guruku 
berkata, ,Ar

adzin adalah muadzin yang memberitahukan waktu sharat,.,,

,,[+i mengandung makna Jei.. Dalam kalimat: e-Sii L\lir o\i
lJriiri lmuadzin itu mengumandangkan adzan)artinya memberitahukan
manusia tentang masuknya waktu shalat. 1sz diletakkan pada posisi
mashdar. Asalnya adalah r.rjrr, seakan-akan muadzin menyampaikan
seruan shalat ke telinga manusia dengan suaranya.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Ketahuilah bahwa adzan adalah
kalimat yang mencakup akidah i-*, merangkup semua jenisnya yang
berkaitan dengan akal dan perkara-perkara yang hanya didengar dari
Rasulullah sAw.. Awalnya adalah penetapan Alrah SWT dan sifat-
sifat kesemprimaan serta kesucian yang layak Dia miliki, yaitu dengan
ucapan: jtf &f (Allah Maha Besar). Meskipun rafazh ini singkat,
tetapi menunjukkan perkara-perkara. yang kami sebutkan tadi.
Kemudian menjelaskan keesaan Allah swr dan menafikan segala hal
yang bertentangan dengan keesaan Ailah swr, seperti sekutu, yang
mustahil bagi Allah swT. Ini merupakan dasar keimanan dan
ketauhidan yang lebih didahulukan dari semua ajaran agama Islam.
Kemudian menyatakan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad
sAw. Ini adalah dasar yang agung setelah kesaksian bahwa Ailah
swr Maha Esa. Posisinya setelah tauhid, karena termasuk orr*i*
yang harus terlaksana. Itulah dasar-dasar kewajiban. setelah kaidah
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dan dasar ini, akidah-akidah disempurnakan dengan sesuatu yang

wajib, mustahil dan boleh bagi Allah SWT. Kemudian menyerukan

pelaksanaan ibadah-ibadah. Menyerukan shalat. Seruan kepada shalat

ini dijadikan setelah penetapan kenabian, karena msngetahui

kewajiban melaksanakan shalat lewat Rasulullah SAW, bukan dengan

perantara akal. Kemudian menyerukan kemenangan, yaitu

keberhasilan dan kekekalan dalam kenikmatan yang kekal abadi. Di

dalamnya terdapat syiar tentang perkara-perkara akhirat, seperti

kebangkitan dan pembalasan. Itulah tema akhir akidah Islam.

Kemudian itu diulangi dengan s.eruan mendirikan shalat, untuk

memberitahukan bahwa shalat akan dilaksanakan. Di dalamnya

terkandung penekanan iman. Disebutkan secara berulang-ulang ketika

melaksanakan ibadah, dengan hati dan lidah, agar qrang yang

melaksanakan shalat masuk ke dalam ibadatr dengan jelas dan sadar

tentang keimanannya, merasakan keagungan ibadatr yang ia masuki,

kemuliaan-Nya yang disembatr, dan kebesaran balasan pahala yang

diberikan." Ini adalah akhir ucapan Al Qadhi.

Cabang: Dasar adzartadalatr riwayat dari Abdullah bin Umar

RA, ia berkata, "Ketika kaum muslim tiba di Madinah, mereka

berkumpul. Waktu shalat telatr tiba, namun tidak ada yang

menyerukan shalat. Suatu hari mereka membicarakan tentang hal itu.

Sebagian mereka berkata, 'Buatlah lonceng seperti lonceng orang-

orang Nasrani'. Sebagian mereka berkata, 'Buatlah terompet seperti

terompet tanduk milik orang Yahudi'. Umar berkata, 'Mengapa kamu

tidak mengutus seorang laki-laki untuk menyerukan shalat?'

Rasulullatr SAW lalu berkata, 'Wahai Bilal, berdirilah, serulanlah

shalat'!" (HR Al Bukhari dan Muslim)

Itu merupakan seruan untuk melaksanakan shalat, bukan

adzan. Seruan itu sebelum disyariatkanny a adzan.
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Diriwayatkan dari Abdullatr bin Zaid bin Abdi Rabbih Al
Anshari RA, ia berkata, "Rasulullah sAw pernah memerintahkan
untuk menggunakan lonceng yang dipukul, guna mengumpulkan
kaum muslim melaksanakan shalat. Ketika aku sedang tiduran, aku
melihat seorang laki-laki mengelilingi saya membawa lonceng di
tangannya, saya katakan, "Wahai hamba Allah, apakah engkau
menjual loncengmu?" Ia menjawab, "Apa yang akan engkau lakukan
terhadap lonceng?" Aku jawab, "Untuk menyeru kepada shalat.,' Ia
berkata, "Maukah engkau aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih
baik daripada itu?" Aku jawab,"\a.,'Ia berkata, ,.Ucapkanlah, ,Allah

Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha
Besar. Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah, aku bersaksi tiada tuhan
selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah,
aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Marilah
melaksanakan shalat, marilah melaksanakan shalat. Marilah menuju
kemenangan, marilah menuju kemenangan. Allah Maha Besar, Allah
Maha Besar. Tiada tuhan selain Allah." Kemudian.ia menjauh dariku
tidak berapa jauh. Kemudian ia berkata, "Kemudian engkau ucapkan
ketika engkau akan mendirikan shalat (iqarnat), 'Allah Matra Besar,
Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah. Aku
bersaksi bahwa Muhammad adalatr utusan Allah. Marilah kita
melaksanakan shalat. Marilah kita menuju kemenangan. Shalat akan
didirikan, shalat akan didirikan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
Tiada tuhan selain Allah'." Pada waktu pagi, aku datang menghadap
Rasulullah sAw memberitahukan apa yang telah kulihat dalam
mimpi. Beliau bersabda, "sesungguhnya itu adalah mimpi kebenaran
insya Allah." Berdirilah wahai Bilal. Sampaikanlah apa yang engkau
lihat dalam mirnpimu itu kepada Bilal, ia akan mengumandangkannya,
karena suaranya lebih nyaring daripada suaramu. Saya berdiri bersama
Bilal, saya sampaikan kepadanya, lalu ia mengumandangkannya.
umar bin Al Khaththab mendengarkan dad rumahnya, lalu ia keluar
menarik selendangnya seraya berkata, ',Demi Dia yang telah
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mengutus engkau dengan kebenaran wahai Rasulullah. sungguh aku

telah melihat seperti yangialihat dalam mimpinya." Rasulullah SAW

berkata, .,Segala puji bagi Allah." Diriwayatkan oleh Abu Daud

dengan sanad shahih. Sebagiannya diriwayatkan oleh At'Tirmidzi dari

jalur riwayat Abu Daud. Beliau berkata, "Hadits hasan shahih." Di

akhirnya ia berkata, "segala puji bagi Allah." Riwayat ini lebih kuat.

1. Asy-syirazi berkata: Adzan dan iqamat disyariatkan

untuk melaksanakan shalat lima waktu.Ini berdasarkan riwayat:

,.Rasulullah SAW bermusyawarah bersama kaum muslim tentang

sesuatu yang dapat mengumpulkan mereka untuk melaksanakan

shalat. Mereka berkata, 'Terompet'. Rasulullah SAW tidak

menyukainya karena menyerupai orang-orang Yahudi.

Kemudian disebutkan lonceng, dan Rasulullah SAW juga tidak

menyukainya karena menyerupai orang-orang Nasrani.

Diperlihatkan seruan pada malam itu kepada Abdullah bin Zaid.

Rasulullah SAW ntemberitahukan itu kepada Bilal, lalu Bilal

mengumandangkannya. 
l

Penjelasan:

Hadits yang disebutkan Imam Asy-Syirazi ini diriwayatkan

dengan lafazh yang sama oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sangat

dha'if, dari riwayat Ibnu Umar RA.

Cukup berdalil dengan hadits Abdullatr bin Zud yang telah

kami sebutkan tadi, dan hadits-hadits shahih lainnya'

& |t"s,-'t oi

Jt $w,e>tlJr
,6-,t1oit hl A
*t*i"*
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Hadits shahih dalam riwayat Ibnu Umar adalah hadits yang
telah kami sebutkan dalam pasal sebelumnya.

Pada kalimat: Uilr eE g1fi lmaka diperlihatkan kepadanya
pada malam itu), pengkhususan rilalam itu adalah dha'if dan gharib.
Hadits yang shahih adalahhadits tadi.

Makna d.igt adalah lonceng yang dipukul dalam ibadah
orang-orang Nasrani. Bentuk jamaknya adal 

"h ,r"c,ti.

,, Kalimat: hf n dibaca dengan huruf hamzah ber{athah dan
kasrah, diriwayatkan oleh Al Jauhari. Riwayat yang masyhur adalah
dengan hamzah berfathah. Demikian disebutkan dalam Al eur'an.

Abdullah binzaid adalah Abu Muhammad Abdullah bin Zaid
bin Abd Rabbih Al Anshari. Ia ikut serta dalam Al Aqabah dan perang

Badar. Mimpinya melihat ad,zan terjadi pada tahun pertama hijrah
setelah Rasulullah sAw hembangun Masjid Nabawi. Beliau wafat di
Madinah pada tahun 32H, dalam usia 64 tahun.

Masalah:

Adzan dan iqamat disyariatkan sebelum melaksanakan shalat
Iima waktu, berdasarkan nash-nash yang shahih dan ijma,.

Adzan dan iqamat tidak disyariatkan selain shalat lima wakru.
Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, baik untuk shalat
nadzar, shalat jenazah, maupun shalat sunah. Baik shalat sunah
berjamaah (seperti shalat Idul Fitri, Idul Adha, Kusuf, Khusuf,
trstisqa') maupun shalat sunah yang dilaksanakan sendirian (seperti
shalat Dhuha). Akan ]9tapi, ada seruan untuk shalat Id, Kusuf, dan
istisqa', yaitu: a4lq ay3l. Imam Asy-syirazi menyebutkan dalam
bab-babnya. Dalam shalat tarawih juga ada seruan: qE ;ibr, jika
shalat tarawih tersebut dilaksanakan berjamaah. Akan tetapi, tidak
dianjurkan pada shalat jenazah, menurut pendapat al ashah. pendapat

ini dipegang oleh Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, AI Mahamili,
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penulis Al uddah, Al Baghawi, dan lainnya. Sementara itu, menurut

Al Ghazali dianjurkan.

Madzhab Syaf i berpegang pada pendapat pertama, demikian

disebutkan secara nash.

Imam Syaf i berkata pada awal pembahasan tentang adzan

dalam Al (Imm, *Tidak ada adzan dan iqamat untuk selain shalat

wajib. Adapun pada shalat Idul Fitri,Idul Adha, shalat Kusuf (gerhana

matahari), dan qiyamullail pada bulan Ramadhan, aku anjurkan untuk

mengucapkan I qE iyglt. Adapun pada shalat jenazah dan semua

shalat strnah selain shalat Idul Fitri, Idul Adha, dan Khusuf (gerhana

bulan), tidak ada adzandan ucapan: qE i:y'b,r''' Ini merupakan nash

Imam Syafi'i.

ucapan penulis Adz-Dzakfua'ir, "Pada shalat-shalat nadzar

tetap dikumandangkan adzan dan iqamat, jika kami katakan bahwa

nadzar sama dengan wajib menurut syariat." Pendapat ini keliru.

Para ulama madzhab Syaf i sepakat bahwa tidak ada adzan

dan iqamat untuk shalat aadzar, serta tidak pula ucapan: 4E ilrljrr.

Ini pendapat yang masYhur.

cabang: Telarr kami sebutkan bahwa menurut madzhab

Syafi'I, adzan dan iqamat tidak disyariatkan kecuali pada shalat lima

waktu yang wajib. Demikian menurut jumhur ulama Salaf dan Khalaf.

sulaim Ar-Razi meriwayatkan dalam kitabnya yang berjudul

Ru'us Al Masa',il dan tainnya dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan

Umar bin Abdul Aziz, bahwa mereka berdua berkata, "Adzan dan

iqamat hukumnya sunah pada shalat Idul Fitri dan Idul Adha." Andai

khabar ini shahih, berarti Sunnatr tidak sampai kepada mereka.

Bagaimanapun juga, pendapat ini ditolak.

Dal an-r Shahih Muslimterdapat riwayat dari Jabir bin Samurah

RA, ia berkata, "Aku pernah melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul
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Adha bersama Rasulullah sAw lebih dari satu kali tanpa adzan dan
iqamat."

Dalam masalah ini terdapat banyak hadits shahih.

2. Asy-Syirazi berkata, "Mengumandangkan adzan rebih
afdhal daripada menjadi imam. Ada para ulama madzhab Syafi,i
yang mengatakan bahwa menjadi imam lebih afdhal, karena
rdzan itu untuk melaksanakan shalat. oleh karena itu,
mendirikan shalat lebih utama daripada menyerukan untuk
mendirikan shalat.r,

Pendapat pertama adarah pendapat al ashahrberdasarkan
firman Allah swr, "siapakah yang tebih baik perkataannya
daripada orang yang menyeru kepada Ailah, mengerjakan amar
yang sholih." (Qs. Fushshilat [al]: 33)

Juga berdasarkan hadits: Aisyah RA berkata, ,,Ayat ini
tentang orang-orang yang mengumandan gkan adzan.r,

Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW:
'*-\:JA.'-e) ,.^,.trr hr '*'rii)cf o;';jlL;6-b *,lt

"Para i*o* adaloh orang-orang yang memberikan jaminan, dan
orang-orang yang mengumandangkan adzan adalah orong_orflng
yong amanah. Allah swr memberikan jaran yang rurus kepada
para imam dan mengampunipara muadzin.',

Orang yang memegang amanah lebih baik daripada orang
yang memberikan jaminan.

Diriwayatkan dari Umar RA, ia
seorang muadzin, maka aku tidak perlu
berjihad, haji, dan umrah setelah ibadah
Islam."

berkata, "Andai aku
bersusah-susah untuk
haji yang diwajibkan

Penjelasan:
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Tafsir ini diriwayatkan dari Aisyatr RA. Masyhur dari Aisyah

dan sesuai dengan riwayat Ikrimatt

Ulama lain berkata, "Makna penyeru kepada Allah SWT di

sini adalah Rasulullatr SAW.' Ini adalatr pendapat Ibnu Abbas, Ibnu

Zaid, As-Suddi, dan Muqatil.

Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas dikatakan batrwa

maksudnya adalah Abu Bakar RA.

Adapun hadits:

'd;,3;!.?j , t.jt hr ri-,6 iu;f oj';A$)a:b ai;\t

" Para imam itu adalah orang-orang yang membe:rikan i aminan,

dan orang-orang yang mengumandangkan adzan in adalah

orang-orang yang arnanah. AUah SW memberikan ialan yang

lurus kepada para imam dan mengampuni para muadzin. " (HR.

Abu Daud, At-Tirrridzi lainnya, dari riwayat Abu

Hurairatr). Akan tetapi, sanadnya tidak kuat.

At-Tirmidzi menyebutkan ke-dha'if-annya dari Ali bin Al
Madini, seorang imam dalam bidang int. Di-dha'rf-kaur, pula oleh Al
Bukhari dan lainnya, karena hadits ini dari Al A'masy, dari seorang

laki-laki, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairatr. Juga diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dari riwayat Aisyatr, sanadnya juga tidak kuat. Cukuplah

berdalil dengan hadits yang akan kami sebutkan

Makna kata irl}Jl menurut batrasa Arab adalatr jaminan,

pemeliharaan, dan penjagaan. Demikian disebutkan oleh At Harawi

dan lainnya

Imam Syaf i berkata dalam Al (Imm, "Mengandung makna

batrwa para imam itu menjadi penjamin terhadap bacaan dan dzikir

dalam shalat yang tidak dibaca dengan suara nyaring."
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Ada pendapat yang mengatakan bahwa makna '"tib ua*n
doa. Artinya, doa yang dibacakan oleh imam itu untuk banyak orang,
bukan khusus untuk dirinya sendiri.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, imam itu
menanggung bacaan dan tegaknya makmum yang rnasbuq.

Ada yang mengatakan' bahwa maknanya adalah karena
perbuatan imam itu menggugwkanfardhu kifayah. :

Al Khaththabi berkata, "Para ahli batrasa Arab berkata,
'Makna i/tall adalah orang yang menjaga dan memelihara. Makna
hadits ini adalah, imam itu menjaga shalat kaum muslim. Bukan
jaminan yang menyebabkan jatuhnya hukuman jika tidak
dilaksanakan."

Mengenai amanatr para muadzin, ada yang mengatakan batrwa
maknanya adalah, karena mereka amanah menjaga waktu-waktu
shalat. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, karena
mereka amanah terhadap kaum muslim dan mereka ditempatkan di
tempat yang tinggi. Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalah,
karena mereka itu amanah dan sukarela untuk mengumandangkan
adzan.

Imam Asy-syirazi berkata, "Al amin (muadzin) lebih baik
daripada adh-dhamin (imam)."

Makna .I+iajt adalatr ir,.tdt penjamin atau imam.

Al Mahamili berkata, "Itu karena muadzin sukarela
melaksanakan tugasnya, maka imam juga wajib melakukan itu.,,

Masalah:
Apakah muadzin lebih afdhal daripada menjadi imam? Atau

sebaliknya?

Dalam masalatr ini ada empat pendapat:
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Pertama: Adzan lebih afdhal. Ini menunrt ularna Irak, As-

Sarakhsi, dan Al Baghawi. Ini pendapat al ashah dan disebutkan oleh

Imam Asy-Syaf i dalam Al Umm.

lvlayoritas ulama madzhab Syaf i beryegang pada pendapat ini. .

Al Maharnili berkata, "Ini pendapat Imam Syafi'i. Mayoritas

ulama maddrab Syaf i berpegang pada pendapat ini."

Orang yang berpendapat selain ini adalatr keliru. Demikian

disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid, bahwa ini adalah pendapat Imam

Syaf i dan mayoritas ulama madztrab Syaf i.

Kedua: Menjadi imam lebih afdhal. Ini pendapat al ashah,

menurut para ulama Ktrurasan. Mereka riwaya&an dari nash Imam

Syaf i dan dinyatakan shahih oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Pendapat ini dipegang oleh Ad-Darimi

Ketiga: Keduanya sama. Pendapat ini diriwayatkan oleh

penulis Al Bayan,Ar-Rafi'i, dan lainnya.

Keemp&, Jika seorang imam mematrami hrgasnya melaksanakan

kewajiban imam dan semua unsumya, maka meqiadi imam lebih aftlhal.

Jika imam tidak mematrami tugasny4 maka adzatl. lebih afdhal. Pendapat

ini disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid, penulis Al Bayan, dan lafuurya.

Driwayatkan oleh Ar-Raf i dari Abu Ath-Thabari, Al Qadhi Abu Al

Qasim bin Kaii, Al Mas'udi, dan Al Qadhi Husein.

Madztrab Syaf i menguatkan pendapat yang menyatakan

batrura adzagr lebih aftlhal

Imam Syafi'i menyebutkan secara nash tentang

ketidaksukaannya menjadi imam, "Aku menyukai adumt, karena

Rasulullah SAW bersabda:

'Ya Allah anpunilah pma muadzin'."

U:P.'it"#t
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Mereka yang lebih menguatkan pendapat bahwa imam lebih

afdhal, berdalil bahwa Rasulullah iSa.W, kemudian khulafaurrasyidin

menjadi imam, tidak mengumandangkan @ Demikian juga

dengan para ulama besar setelah mereka.

Dalam Shahih At Bukhari dan Shahih Muslim dari Malik bin

Al Huwairits RA, ia berkata: Rasulullatr SAW berkatakepada kami:

€';si &Pt'tilsl t";A
. "HendaHah salah seorang kamu mengumandangkan adzan, dan

hendaHah orang yang paling tua di antara kamu menjadi

imam.

Mereka yang lebih menguatkan pendapat batrwa yang lebih

afdhal adalah adzarr, berdalil dengan hadits Mu'awiyah RA, ia
berkata: Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda:

ypt;;Gai,
"Para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya

pada Hari Kiamar. " (HR. Muslim)

Juga dengan hadits Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda:

*L t.nx-tf vt rr]t".t ? i )i*t'.iatyttlt ;i urjl'&-i

"Andai manusia mengetahui apa yang ada dalqm seruan adzan

dan shaf pertama, kemudian mereka tidak alan
mendapatkannya melainknn dengan undian dengan anak panah,

malra pastilah mereka akan melahtkan undian dengan anak

panah. " (HR.Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata,

"Setiap jin dan manusia yang mgndengar suara rnuadzin akan

,$rirvl oisist
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bersaksi untubtya pada Hori Kiorut. Aku mendengarnya dari

Rasulullah SAW.' (IIR. Al Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda:

t;r; ,ujlt'. -t &Ltjuditu5rr j'l etLsur's:j t;t

n-ft'e tt\,?;f ;>$u'*? ,t\ e ,Pl )'it','l
p e, rk f\t: k i\r d iA * :?t ;;'*r;,ftf

Jb € 2:rrY..t*1' Me *U i-;-*
" Apabila adzan dihtmandangkan, syetan datang membelakangi

seorang muslim sambil buang angin hingga adzan tidak dapat

didengar. Apabila adzan telah selesai dikumandangkna syetan

pergt, hWga iqamat dihtmandangkan, syetan datang- Hinggo

apabila iqamat telah selesai dihtmandangkaa syetan pergt

membisikkan seseorang, 'Ingatlah anu dan ingatlah anu!' Agar

mengingat sesuatu yang tidak teringat sebelumnya- Hingga

seseorang itu tidak sadar dengan iumlah rakaat yang telah ia

laksanakan " (IIR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, batrwa Rasulullatr SAW

bersabda:

4 .r5r+ 'i'-Si ,:o?)t d'*;i -e ?F}st o'si ;
* oht {vtrjstt'-^# ob rl,-

"Siapa yang mengunandongkan adzan (selama) dru belas

tahun, maka ia wajib masuk surga. Dituliskan baginya untuk

ietiap adzawtya setiap hari itu enam puluh kcbaikan, dan untuk

setiap satu iqamat tiga puluh kcbaikan. " (HR. Ibnu Majah, Ad-

Daraquthni, dan Al Hakim). Al Hakim ia berkata "Hadits

shahih;'Dari riwayat Abdullah bin Shalih Al-Laits.
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Ada di antara ulama hadits yang men-tajrih-nya, dan sebagian

ulama hadits menyatakannya sebagai periwayat yang tepercaya. Ada

hadits lain yang menguatkannya. Mereka menjawab tentang perbuatan

Rasulullah SAW yang terus-menerus menjadi imam shalat, demikian
juga khulafaurrasyidin setelatr beliau dan para imam. Mereka tidak

mengumandangkan adzan karena sibuk mengunrs masalatr kaum
muslim yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Oleh sebab itu,
mereka tidak mengkhususkan diri mengumandangkan adzan dan

menjaga waktunya. Adapun menjadi imam, itu karena mereka harus

melaksanakan shalat. Takwil ini didukung oleh hadits yang

diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad shahih dari Umar bin Al
Khaththab RA, ia berkata, "Andai aku mampu mengumandangkan

adzan dengan jabatan khalifah, maka aku pasti mengumandangkan

adzan."

Cabang: Makruh hukumnyp imam menjadi muadzin.

Ulama yang menyebutkan ini dengan nash diantaranya adalah

Syaikh Muhammad Al Juwaini dan Al Baghawi.

Mereka berdalil dengan hadits Jabir RA, batrwa Rasulullatr

SAW melarang imam menjadi muadzin.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi, ia berkata, "sangat dha'if."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Abu Ali Ath-Thabari
berkata, 'Lebih afdhal jika seseorang menggabungkan antara adzan

dengan sekaligus menjadi imam, guna mendapatkan dua keutamaan

sekaligus."

Pendapat tersebut menjadi pegangan penulis Al Hawi, darr

merupakan pendapat al ashah. Tentang masalatr ini, ada sebuatr hadits
jcyyid yang akan kami sebutkan dalam masalatr adz,an dengan posisi

berdiri.
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Diriwayatkan oleh Ar-Rafi dari Ibnu Kajj, bahwa ia juga

menganjurkan gntuk menggabungk an adzatdengan menjadi imam. Ia

berkata, ..Mungkin maksudnya adzar- dikumandangkan oleh

seseorang, dan imam dilaksanakan oleh orang lain'"

Aku katakan, "Jika tidak ada larangan menggabungkan antara

adzlri dengan menjadi imam, maka menyatakannya makruh adalatt

keliru. Oleh karena rtq ada dua pendapat, dan menurut pendapat yang

slwhih, dianjtrkan."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata dalam awal sifat shalat,

tentang tidak diperbolehkannya berdiri hingga muadzin selesai iqamat,

..Kaum muslim telah bet-ijma' bahwa boleh hukumnya muadzin

menjadi imam, dan itu dianjurkan."

Penulis Al Hawiberkata: Menjadi muadzin dan menjadi imam

sama-sama memiliki keutamaan. Tentang dua perkara ini, ada empat

keadaan manusia:

l. Mampu melaksanakan keduanya dan mengkhususkan diri untuk

dua perbuatan tersebut. Oleh karena itu, lebih afdhal jika ia

. ,menggabungkan kedua perbuatan tersebut'

2. Tidak mampu menjadi imam karena ilmunya sedikit dan

bacaannya lemah. Ia hanya mampu adzan karena iuaranya

nyaring dan ia mengetatrui waktu shalat. oleh karena itu" tebih

afdhal jika ia hanya mengumandangkan adzmt'

3. Tidak mampu mengumandangkan adzan karena swranya rendah,

akan tetapi mampu menjadi imam karena ia mengetahui hukum'

htrkum shalat dan bacaannya bagus. Oleh karena itu, ia lebih

afdhal menjadi imam.

4. Mampu menjadi muadzin dan imam, tetapi tidak mampu

melaksanakan keduanya Manakah yang lebih afdhal ia

laksanakan? Dalam masalah ini ada dua pendapat'
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3. Asy-Syirazi berkata, 6Jika beberapa orang bertikai
untuk mengumandangkan adzan, maka diundi di antara mereka.

Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

\*e;- tf vf \4| '"; 
Jl,\r "'oA6 ot&r e 6 '.,6t iJ.t ,)

,)L rr:"il'l $;
Andai manusia mengetahui apa yang ada dalam setu,an adzan dan

shaf pertama, kemudian mereka tidak o*an mendapalhannyo

melainkan dengan undion anok ponah, maha pastilah rnereka akan

melakukan undian dengan anah panah'.'

Penjelasan:

Hadi.ts ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari

riwayat Abu Hurairatr.

Makna i,ipf i adalah undian.

tcata irrSr dibaca dengan huruf nunber-lasrah dan dhammah,

dua bentuk. Akan tetapi lebih masyhur dengan bacaan lrasrah.

Demikian disebutkan dalam Al Qur'an.

Kalimat, "Apabila mereka bertikai, maka diundi," dilakukan
jika di masjid tersebut tidak ada muadzin tetap. Atau ada beberapa

muadzin, kemudian mereka bertikai siapa yang memulai adzan. Atau
masjid tersebut kecil, yang jika suara mereka berbeda-beda maka akan

menyebabkan keributan, sehingga diundi, dan yang

mengumandangkan adz.an hanya satu orang, yaitu orang yang

namanya keluar dalam undian. Jika ada muadzin tetap, kemudian ada

muadzin lain yang ingin mengumandangkan adziln, maka yang

didahulukan adalatr muadzin tetap. Jika jamaahnya banyak dan

masjidnya besar, maka di setiap tempat di masjid tersebut bisa

dikumandangkan adzan. Jika masjid tersebut kecil, dan perbedaan

suara para muadzin tidak menyebabkan keributan, maka mereka adzan

serentak.
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4. Asy.syirazi berkata, l'A,dzan dan iqamat adalah sunah.

Ada ulama madzhab syafi'i ysng mengatakan, keduanya adalah

fardhu kifayah. Jika penduduk suatu negeri atau masyarakat

suatu kawasan sepakat meninggalkan keduanya, maka mereka

diperangi, karena itu adalah syiar Islam, dan tidak boleh

dilalaikan.

Abu Ali bin Khairan dan Abu sa'id Al Ishthakhri berkata,

*Hukumnya sunnat, kecuali pada hari Jum'at, maka hukumnya

fardhu hifayah, karena shalat Jum'at itu memiliki keistimewaan

wajib beriamaah, maka iuga memiliki keistimewaan wajib

diserukan. Madzhab Syafi'i berpegang kepada pendapat pertama.

Karena Adzan itu adalah seruan agar melaksanakan shalat, maka

hukumnya tidakwajib. Sama seperti ucapan: qE'ay'b[t'

Penjelasan:

Makna kata ei,ajr dengan huruf Shad berbaris dhammah adalah

kawasan atau perkampungan. Dengan huruf shad, sin, da1, zai: 7b,
Cl., dan ij, udu tiga bentuk

Mengenai kalimat: qE it'Ut, kedua kata ini dibaca nashab'

fata ii2lr dibaca nashab karena ighra'.

Kata 4V dibaca nashab l<arcna hal.

Kalimat, ..Karena seruan untuk melaksanakan shalat, maka

tidak wajib," sama seperti ucapan:\v iyrilt ' Maksudnya' ucapan:

4E ilUr yang hukumnya sunah, sama seperti shalat Id dan Kusuf

(gerhana matahari). Qiyas (analogi) iru dho'if, karena dalam ucap',rn:

qEilllttidak terdapat syiar yang kuat, berbeda dengan Adzan.

Kalimat: l$Ii lr;+ uaAuf, bentuk jarnak dari tata ijp
dengan hnruf syfn berbaisfathah.

Para ahli bahasa Arab dan atrli tafsir berkata, "Maknanya

adalah ibadah-ibadah dan pilar-pilar yang kuat dalam Islam' Diambil
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dari kata eyi yang artinya c.rlc, dan maknanya yaifu, sesuafu yang
terlihat jelas dan diketahui.

Masalah:

Dalam Adzan dan iqamat ada tiga pendapat:

Pertama: Keduanya sunah. lni disebutkan oleh Imam Asy-
Syirazi. Inilah pendapat al ashah,.

Kedua: Fardhu kifayah.

Ketiga: Fardhu kifayahpada shalat Jum'at. Sunatr selain pada
shalat Jum'at. Ini pendapat Ibnu Khairan dan Al Ishthakhri,
sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-syirazi dan lainnya.
Diriwayatkan As-sarkhi dari Ahmad As-sayyari dari kalangan ulama
madzhab Syafi'i.

Di antara dalil mereka (menyatakannya sebagai perbuatan
sunatr) adalatr ucapan Rasulullatr sAw kepada seorang Arab badui
yang tidak baik dalam melaksanakan shalatnya, ..Lakukan anu dan
anu." Rasulullah sAw tidak menyebutkan adzarr. dan iqamat, padahal
Rasulullah SAW menyebutkan wudhu, menghadap kiblat, dan
beberapa rukun shalat.

Para ulama madztrab Syaf i berkata, .'Jika kami katakan

fardhu kifryah, maka minimal fardhu itu telah ditunaikan jika adzan
telah menyebar di seluruh pendapat di suatu tempat tersebut. Jika
tempat tersebut adalatr kampung kecil, dan bila seomng muadzin telah
mengumandangkan adzan,selunrh penduduknya mendengarnya, maka
gugurlah kewajiban dari setiap orang dari penduduk kampung
tersebut. Jika negeri tersebut besar, maka wajib dikumandangkan
adzan di setiap tempat, sehingga adzanmenyebar ke seluruh penduduk
negeri tersebut. Jika yang mengumandangkan adzan hanya satu orang,
maka gugurlah beban dari kawasan yang mendengarkan adzat,
sedangkan kawasan lain belum gugur."
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Penulis Al lbanoh berkata, "Fardhu Hfoyah

mengumandangkan adzatgug fr dengan dikumandangkannya satu kali

adzuuntuk satu shalat setiap hari, tidak wajib untuk setiap shalat'"

Imaq Al Haramain meriwayatkan ini dali penulis Al lbanah, dan

tidak meriwayatkannya dari ulama lain. Ia berkata, *Aku tidak melihat

ada ulama madztrab Syafi'i yang mewajibkan untuk setiap shalat'

Dalilnya yaitu" apabila telatr dikumandangkan satu kali adzan setiap

hari, maka syiar Islam tidak akan hilang. Al Ghazali menyebutkan

batasan dalam Al Basith,sama seperti yang disebutkan oleh penulis ll
Ibanah. Pernyataan yang mereka sebutkan ini bertentangan dengan

pendapat jumhur ulama madztrab Syaf i, karena jika mereka

mengatakan "fardhu kiftyah" maka berarti fardhu kifayah, wajib

dilaksanakan pada setiap shalat. Ini pendapat yang benar, cabang

permasalahan dari pendapat kami, bafiwa mengumandangkan adzan

dan iqamat hukumnya fardhu kifayah,karena diperintatrkan, dan syiar

Islam tidak akan terlaksana tanpanya. Jika kami katakan batrwa adzan

adalah sunah, maka telatr terlaksana dengan pemyataan kami, bahwa

adzanhukumnya far dhu kifaYah.

Para ulama madzhab Syafi'i berkata, "Jika kami katakan

,fardhu kifayah,, kemudian penduduk negeri atau kampung sepakat

meninggalkarrny4 maka mereka dituntut untuk melaksanakannyd, dan

jika mereka enggan melaksanakannya maka mereka wajib diperangi,

sebagaimana kita wajib memerangi orang-orang yang meninggalkan

fardhu kifayah lainnya. Jika kami katakan batrwa adzan hukumnya

sunah, kemudian penduduk negeri tidak melaksanakannya, maka

apakah mereka wajib diperangi? Dalam masalatr ini ada dua pendapat

yang masyhur dalam kitab-kitab ulama Irak. Sekelompok kecil ulama

Khurasan menyebutkannYa.

Pertama: Mereka tidak diperangi, sebagaimana tidak

memerangi orang-orang yang meninggalkan shalat sunah Zhu[ur dan

Subuh. Ini pendapat yang slahih dari dua kelompok tersebut.
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Kedua: Mereka diperangi, karena adzan adalah syiar yang

nyal4 berbeda dengan shalat sunah Zhnhur."

Imam Al Haramain berkata "Para ulama madzhab Syafi'i

berkata,'Mereka tidak diperangi'. "

Abu Ishaq Al Marwazi berkata, "Mereka diperangi." Pendapat

ini batil, tidak ada dasarny4 dan harus dirujuk kepada hukum bahwa

adzarn adalah fardhu kifayah. Jika tidak fardhu kifayah, maka tidak

boleh memerangi orang yang meninggalkan perkara yang sunatr.

Demikian disebutkan oleh Imam Al Haramain, Ibnu Ash-Shabbagh,

Asy-Syasyi, dan lainnya.

Imam Al Haramain berkata, "Jika kami katakan bahwa adzarn

adalalr fardhu kifayah pada shalat Jum'at saj4 maka ada dua

pendapat:

Pertama: Fardhu kifayah tidak gugur kecuali dengan

diknmandangkanny a adzar di depan khathib.

Kedua: Fardhu kifayah telatr gugur dgngan

dikumandangkannya adzan untuk shalat Jum'at, meskipun tidak di

depan khathib. Mereka sepakat bahwa fudhu kifayah tidak gugur

dengan dikumandangkannya adz,at pada hari Jum'at, akan tetapi ,

bukan dikumandangkan untuk melaksanakan shalat Jum'at."

Imam Al Haramain berkat4 "Pendapat tentang iqamat sama

seperti pendapat tentang adzaidalam semua masalah yang telah kami

sebutkan."

Cabang: Beberapa pendapat ulama tentang adzandan iqamat

Menurut madzlrab Syaf i yang masyhur, adzzur. dan iqamat

adalatr perbuatan sunatr yang dilaksanakan pada setiap shalat, baik

shalat mukim mauplm musafir, baik berjamaah mtnrprm sendirian.

Bukan wajib, maka jika ditinggalkan shalatnya tetap sah.
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Demikian juga menunrt.Abu Hanifatr dan para ulama madztrab

Hanafi, Ishaq bin Rahawaih, diriwayatkan oleh As-sarakl$i dali

jumhurulama.

Ibnu Al Mgndzir berkata, "Adzan dan iqamat adalah fardhu

pada shalat jamaatr, baik saat mukim maupun musafir'"

Ibnu Al Mundzir dan Imam Malik berkata *wajib

dikumandangkan di masjid jami'."

Atha dao Al Auza'i berkatao *Jika terlupa iqamat, maka

shalatnya hanrs diulangi."

Satu riwayat dari Al Auza'i, batrwa selama waktu masih ada

maka ia hanrs mengulangi shalatnya.

Al Abdari berkatq "Adzfrr. dan iqamat hukumnya sunah

menurut Imam Malik, danfardhu kifayahmenurut Imam Ahmad."

Daud berkata" ..Adzan dan iqamat huki'nnya fardhu pada

shalat jamaatr, tetapi bukan merupakan syarat sahnya shalat'"

Mujatrid berkata, "Jika terlupa iqamat ketika sedang

melakukan perjalanan jauh, maka shalatnya hanrs diulangi'"

Al Matmrnili berkata "ulama madzhab zhahiriah berkat4
,Adzan dan.iqamat wajib pada setiap shalat. Para ulama berbeda

pendapat tentang status adz.at dan iqama! apakah syarat satrnya

shalat'?"

5. Asy-syirazi berkate: Apakah adzan dan iqemat

disunahkan pada shalat-shal* qodha? Delam masalah ini ada tiga

pendapat. Imam Syaf i berkata dalam Al Umnt

Dikumandangkan iqamat pada shalat-shalat qadha, tetapi tidak

dikumandangkan adzan. Dalilnya adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Abu sa'id At Khudri RA, ia berkata, "Kami
tertahan pada Perang l(handaq hingga sebagian malam, hingga

Allah swT menghindarkan ktmi dari peperangan." Itulah
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firman Allah SWT, "Dan Allah.menghindarkan orangqrang
mukmin dari peperangan " (Qs. Al Ahzaab [33]: 25) Rasulullah
SAW lalu memanggil Bilal, kemudian memerintahkannya, maka
Bilal pun mengumandangkan iqamat. Rasulullah SAW lalu
melaksanakan shalat dengan bark, sebagaimana beliau
melaksanakannya pada waktunya. Kemudian Bilal iqamat untuk
shalat Ashar, dan Rasulullah SAW juga melaksanakannya
demikian. Kemudian Bilal iqamat untuk shalat Maghrib, dan
Rasulullah SAW juga melaksanakannya demikian. Bilal lalu
iqamat untuk shalat Isya, lalu Rasulullah SAW pun
melaksanakannya demikian.

Itu karena adzan merupakan pemberitahuan masuknya
waktu shalat, sedangkan waktu shalat telah berlalu. Sementara
itu, iqamat bertujuan membuka shalat, dan itu masih ada.

Imam Syali'i berkata dalam qaul qadim, "Adzan dan
iqamat dikumandangkan untuk shalat yang pertama saja,
sedangkan untuk shalat selanjutnya cukup dengan iqamat.
Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA,
'Sesungguhnya orang-orang musyrik menyibukkan Rasulullah
SAW, sehingga beliau tidak dapat melaksanakan empat shalat,
hingga sebagian malam telah berlalu. Rasulullah SAW pun
memerintahkan Bilal, Ialu Bilat mengumandangkan adzan,
kemudian iqamat. Rasulullah SAW lalu melaksanakan shalat
Zhuhur, kemudian Bilal iqamat, lalu Rasulullah SAW
melaksanakan shalat Ashar. Bilal IaIu iqamat, kemudian
Rasulullah SAW melaksanakan shalat Maghrib. Kemudian Bilal
iqamat, lalu Rasulullah SAW melaksanakan shalat fsya'."

Itu karena dua shalat yang dijamak dalam satu waktu
dilaksanakan dengan satu kali adzan dan dua iqamat, seperti
shalat Maghrib dan Isya yang dilahsanakan di Muzdalifah.
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Rasulullah SAW melaksanakannya dengan satu kali adzan dan

dua kali iqamat.

Imam Syaf i berkata dalam Al Imla'r "Jika diharapkan

orang banyak akan berkumpul, maka dikumandangkan adzan

dan iqamat. Namun jika tidak diharapkan orang banyak akan

berkumpul, maka cukup iqamat. Dalilnya yaitu, karena tujuan

adzan adalah mengumpulkan orang banyak Jika.berkumpulnya

orangbanyakifutidakdiharapkan,makatidakperluadzan.''

Pendapat lain mengatakan bahwa jika diharapkan orang

banyak akan berkumpul, maka. dikumandangkan tdzan.

Abu Ishaq berkata, "Demikian juga dengan shalat yang

dilaksanakan pada waktunya (bukan qadha). Jika diharapkan
orang banyak akan berkumpul, maka dikumandangkan tdzan
dan iqamat. Jika tidak diharapkan orang banyak akan

berkumpul, rnaka iqamat saja, maka tidakperlu adzan."

Penjelasan:

Hadits Abu Sa'id RA adalah hadits shahih. Diriwayatkan oleh

Imam Syaf i dan Imam Ahm:ad bin Hanbal dalam kitab musnad

mereka. Riwayat yang terdapat dalam kitab ini diriwayatkan dengan

lafaztnya. Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan ia
tidak menyebutkan shalat Maghrib serta Isya. Sanadnyajugashahih.

Hadits Ibnu Mas'ud RA adalah hadits mursal, dari riwayat
putranya yang bemama Abu Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud. Putranya

tidak mendengar langsung darinya karena usianya masih kecil. Hadits

ini telatr dijelaskan pada akhir bab: Waktu-Waktu Shalat.

Hadits bahwa Rasulullah SAW menjamak shalat Maghrib dan

Isya di Muzdalifatr dengan satu adzan dan dua iqamat, adalah hadits

shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir.
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Perang Khandaq adalah Perang Ahzab,yang terjadi pada tahun

4 H. Ada yang mengatakan tatrun 5 H. Hadits Ibnu Mas'ud juga

mengatakan pada Perang Khandaq. Berbeda dengan hadits Abu Sa'id.

Jawaban terhadap perbedaan dua hadits tersebut yaitu, dua

perkara ini merupakan dua hal yang berbeda dan sama-sama terjadi
pada Perang Khandaq, karena Perang Khandaq terjadi selama lima
belas hari. Tertinggalnya beberapa shalat tersebut dikarenakan

kesibukan dalam berperang. Itu terjadi sebelum turunnya syariat shalat

Khauf. Demikian dijelaskan dalam riwayat Imam Syaf i, Ahmad, dan

lainnya.

Kalimat: P, gf Lji, kata tg dibaca dengan huruf fta'
berbaris fothah dan dhammaft. Disebutkan oleh penulis Mathali' Al
Anwar dan lainnya. Akan tetapi,fathahlebrhmasyhur dan lebih fasih,
yang maknanya adalatr, sebagian malarn.

Masalah:

Apabila seseorang ingin mengqadha shalat-shalat yang

terlewatkan dalam satu kali, maka shalat tersebut harus dilaksanakan

satu per satu. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Tidak
ada perbedaan pendapat batrwa shalat-shalat setelah shalat pertama

tidak dikumandangkan adzan. Apakah untuk shalat yang pertarrra

harus dikumandangkan adzan? Dalam masalah ini ada tiga pendapat

yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi dengan dalil-dalilnya:

Pendapat al ashah menurut jumhur ulama madztrab Syafi'i
adalah dikumandangkan adzan. Ulama yang menshatrihkan pendapat

ini diantaranya adalah Syaikh Abu Hamid dalam ta'liqnya, Al
Mahamili dalam Al Majmu' daln At-Tajrid, ia nyatakan secara pasti

dalam Al Muqni', yang dishahihkan oleh Asy-Syirazi dalam At-
Tanbih, penulis Al lbanah, Syaikh Nashr, serta Ar-Ruyani dalam Al
Hilyah, dinyatakan secara pasti oleh Sulaim Ar-Razi dalam Al
Kifuyah, ia shahihkan dalam Ru'us Al Masa'il. Inilah pendapat yang
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shahih, yang disebutkan dalam hadits-hadits shahih. Jangan terpukau

dengan tashhih yang dilakirkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya, bahwa

tidak boleh mengumandangkan adzarr pada shalat qadha. Jika

seseorang ingin mengqadha shalat yang tertinggal, maka cukup

dengan iqamat.

Tentang mengumandangkan adz,arr,inilatr beberapa pendapat

tentang masalatr tersebut, dan menurut pendapat al ashah,

dikumandangkan adzan.

Para ulama madzfrab Syaf i berkata, "Dalam qaul jadid

disebutkan bahwa adzanitu hak waktu. Dalam qaul qadim disebutkan

batrwa adzan itu hak fardhu shalat. Dalam Al Imla'disebutkan bahwa

adzanitu hak jamaah."

Jika seseorang akan melaksanakan shalat-shalat qadha secara

terpisah, dan setiap shalat dilaksanakan pada waktunya, maka apakah

harus dikumandangkan adzan untuk setiap shalat tersebut?

Ada tiga pendapat:

Pertama; Dikumandangkan adz-a* lni pendapat al ashah.

Jika melaksanakan qadhaberjamaah, maka ada dua pendapat,

yaitu dalam qaul qadim dan qauliadid,tidak ada nash dalam Al Imla'.

Jika shalat saat itu dilaksanakan beriringan dengan shalat qadha, dan

shalat saat itu lebih datrulu dilaksanakan, maka dikumandangkan

adzan, sedangkan untuk shalat qadha cukup dengan iqamat, tidak

dikumandangkan adzan. Jika lebih mendatrulukan shalat qadha, maka

dikumandangkan iqamat. Apakah perlu dikumandangkan adzm, ada

tiga pendapat. Tentang shalat saat itu, Al Fatrani darr Imam Al
Haramain berkata" "Jika kami katakan,'Dikumandangkan adzan wrtuk

shalat qadha', maka tidak dikumandangkan adzal untuk shalat saat

itu. Jika kami katakan, 'Tidak dikumandangkan adzan untuk shalat

qadha', maka dikumandangkan adzan untuk shalat saat itu'."
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Kedua: as-saracnsi dalam Al Amati menyebutkan batrwa
dikumandangkan adzan untuk shalat saat itu.

Ketiga: Al Mutawalli, Al Baghawi, dan penulis At Uddah
menyebutkan bahwa tidak dilarmandangkan adzan untuk shalat saat itu.

Menurut pendapat al ashah, tidak dikumandangkan adzan
untuk shalat saat itu, kecuali shalat saat itu diakhirkan dari shalat
qadha, dan jarak di antara dua shalat tersebut berlangsung lama, maka
dikumandangkan adzan untuk shalat saat itu. Tidak ada perbedaan
pendapat dalam masalatr ini.

. sepengetatruan saya, tidak disyariatkan adzfi berturut-turut
kecuali dalam dua bentuk:

Pertama: Jika shalat saat itu diakhirkan hingga akhir
waktunya, kemudian dilaksanakan shalat. Kemudian masuk waktu
shalat yang lain, maka dikumandangkan lagi adzan.

. Kedua, misalnya melaksanakan shalat qadha menjelang
tergelincirnya matahari dengan kumandang adzan, mengikuti
pendapat kami dikumandangkan adzan pada shalat qadha. Ketika
shalat tersebut selesai dilaksanakan, kemudian masuk waktu Zhuhur,
maka dikumandangkan adzan sekali lagi. Imam Al Haramain hanya
mengecualikan bentuk yang kedua ini, padatral bentuk yang pertama
harus masuk pengecualian juga.

cabang: Tentang beberapa madztrab ulama dalam masalah
adzan untuk shalat yang tertinggal.

Telah disebutkan batrwa menurut pendapat al ashah,menurut
madztrab syaf i, adz.andisyariatkan untuk shalat yang tertinggal.

Syaikh Abu Hamid berkata, ,'Ini adalah pendapat Imam Malik,
Abu Hanifatr, Ahmad, dan Abu Tsaur.

Al Auza'i dan Ishaq berkata, ,.Tidak dikumandangkan adzan.,,
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Abu Hamid berkata, *Abu Hanifah berkat4 Tika akan

melaksanakan beberapa shalat qadlta, rnaka pada setiap shalat

dikumandangkan ad?an'." Dalil kami (bahwa tidak disyariatkan

tambatran terhadap satu adarL) didasarkan pada beberapa hadits shahih

dari Rasulullah SAW tadi, bahwatidak benrnrtan antara dua adzan.

Cabang: Jika seseorang berada di gurun pasir atau di suatu

negeri, maka ia mengumandangkan adzarn, menunrt madztrab Syaf i
dan menurut yang disebutkan oleh Imam Syaf i secara nash dalam

qaul jadid dar. qaul qadim, berdasarkan hadits-hadits.

Dalam masalatr ini ada satu pendapat, batrwa' tidak

dikumandangkan adzan

Satu pendapat yang dihasilkan Atu Ishaq Al Marwazi dari

nash Imam Syaf i dalam Al Imla' adalah, jika diharapkan kehadiran

jamaatr, maka dikumandangkan adzar.. Namun jika tidak diharapkan

kehadiran jamaah, maka tidak dikumandangkan adzm.

Semud hukum tersebut berlaku jika adzan orang lain tidak

sampai kepada orang yang sendirian tersebut. Tetapi, jika adzan yang

dikumandangkan orang lain sampai ke orang tersebut, maka ada dua

pendapat:

Pertama, sama seperti jika adzan orang lain tidak sampai

kepadanya. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Ini

merupakan pendapat Al Mawardi dan Al Bandaniji. Al Bandaniji

berkata, "Menurut qaul jaded, dikumandangkan adzan, sedangkan

menurut qaul qadim, tidak dikumandangkan adzan."

Kedua, tidak dikumandangkan adzan, karena tujuan adzan

telatr tercapai dengan adzat orang lain yang sarnpai kepadanya, jika

kami katakan, '"Dikurnandangkan adzan dan iqarnat." Jika kami

katakan, *Tidak dikumandangkan adzzrry" maka apakah

dikumandangkan iqamat? Dalam masalatr ini ada dua pendapat:
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l. Dikumandangkan iqamat. Ini pendapat yang shahih, yang

merupakan pendapat j umhtr.

Diriwayatkan oleh sekelompok ulama Khurasan, bahwa dalam

masalah ini ada dua pendapat, dan pendapat ini keliru.

Jika kami katakan, "Dikumandangkan adzarr," maka apakah

dengan suara nyaring? Perlu diperhatikan, jika shalat dilaksanakan di
masjid, maka shalat jarnaatr telatr dilaksanakan di masjid tersebut,

sehingga dikumandangkhn dengan suara pelan, agar tidak
menimbulkan prasangka telatr masuk waktu shalat lain.

.Disebutkan oleh Imam Syaf i secara nash, dan telatr

disepzikati oleh ulama madztrab Syafi'i. Jika tidak demikian, maka ada

dua pendapat:

Pertama: Dikumandangkan adzai dengan'.uuru nyaring,
berdasarkan makna hadits yang bersifat umum tentang menyaringkan
suara ketika mengumandangkan adzar,.Ini pendapat al ashah,

Kedua: Jika diharapkan jarnaatr akan datang, maka

dikumandangkan dengan swra nyaring. Namurr jika kehadiran jarnaah

tidak diharapkan, maka tidak perlu mengeraskan suara.

Jika shalat berjamaatr telatr dilaksanakan di suatu masjid,
kemudian datang beberapa orang yang belum melaksanakan shalat,

maka apakatr disunahkan agar mengumandangkan adzan? Ada dua

pendapat:

Pertama: Dikumandangkan adzar Ini pendapat yang shahih.

Demikian menurut Al Baghawi dan lainnya. Tidak dengan sura
keras, karena dikhawatiikan akan terjadi kesamaran, baik masjid
tersebut terbuka maupun tertutup.

Imam Al Haramain berkata "seperti yang kami nyatakan,
jamaah kedua di masjid tersebut mengumandarrgkan adzan dengan

tidak mengeraskan suarq namun tidak berarti ia diharamkan

mengeraskan sulranya. Akan tetapi maksud kami lebih utama jika ia
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tidak mengeraskan suaranya. Jika kami katakan bahwa orang yang

sendirian itu tidak mengeraskan suaranya, maka bukan maksud kami

bahwa lebih utama jika ia tidak mengeraskan suaranya. Lebih utama

jika ia mengeraskan suaranya, akan tetapi maksud kami adzannya

tetap s*, meskipun ia tidak mengeraskan suaranya." Demikian

dinyatakan oleh Imam Al Haramain.

Menurut Imam Al Haramain, perbedaan pendapat ada pada

apakah seseorang yang sendirian itu mengeraskan suaranya? Apakah

adzawryayang tidak mengeraskan suara itu hukumnya satr?

Menunrt jumtnr, ad?flirrya yang tidak mengeraskan $ura

hukumnya tetap sah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalatr ini'

Perbedaan pendapat ada pada apakatr ia dianjurkan mengeraskan

suaranya? Mereka berkatA "Cukuplatr ia mendengar $Eranya sendiri'"

Imam Al Haramain mensyaratkan suaranya didengar oleh

orang yang berada di samPingnya.

Imam Syafi'i berkata dalam Al Umm,..Adzan dan iqamat

seseorang di rumalgrya sama seperti adz*rrr dan iqamat di tempat lain,

baik orang di . sekelilingnya mendengarnya maupun tidak

mendengarnya." Ini adalatr nash Imam Syafi'i, yang diikuti oleh

Syaikh Abu Hamid dan lainnYa.

6.Asy-syiraziberkatar"Jikaseseorangmenjamakdua
shalat pada waktu shalat yang perfama, maka apakah ia

mengumandangkan adzan dan iqamat untuk shalat yang pertama

dan iqamat untuk shalat yang kedua, sebagaimana dilakukan

Rasulullah sAw di Arafah? Jika ia menjamak dua shalat pada

waktu shalat yang kedua, maka apakah dua shalat itu sama

seperti dua shalat qadharkarena waktu shalat yang pertama telah

berlalu, dan shalat yang kedua mengikuti shalat yang pertama?

Kami telah menjelaskan hukum shalat-shalat qadha'
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Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Jabir RA.

Makna u6i adalah masalatr ini.

Para ulama madztrab Syaf i berkata "Jika seseorang menjamak
dua shalat pada waktu shalat yang pertam4 maka ia mengumandangkan
adzar untuk shalat yang pertama. Tidak ada perbedaan pendapat dalam
masalatr ini. Kemudian iqamat unhrk masing-masing dua shalat tersebu!
berdasarkan hadits tadi. Jika menjamak shalat pada wakfu shalat yang
kedua, maka diawali dengan melaksanakan shalat yang pertam4
sebagaimana disyariatkan. Tidak dikumandangkan adzan untuk shalat
yang keduq maka apakah dikumandangkan adzan untuk shalat yang
pertama? Ada tiga pendapat, seperti tentang shalat-shalat qadta.
Demikian disebutkan oleh para ulama madztrab Syaf i tentang beberapa
pendapat dalam masalatr ini.

Al Qadhi Husein dan Al Mutawalli berbeda pendapat dengan
mereka. Al Qadhi Husein dan Al Mutawalli berkata, "Jika karni
katakan dikumandangkan adzan untuk shalat qadha,maka lebih utama
untuk dikumandangkan adzan. sedangkan jika tidak dikumandangkan
adzarr, maka ada dua pendapat, karena shalat tersebut dilaksanakan
pada waktunya. Menurut madzhab Syaf i, ada tiga pendapat tentang
shalat-shalat qadha, dan menurut pendapat yang shahih,
dikumandangkan adzan, berdasarkan hadits Jabir yerrrg tehfr
disebutkan tadi dalam masalatr shalat-shalat qadha tentang menjamak
shalat di Muzdalifah."

Imam Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari riwayat Ibnu
umar, bahwa Rasulullah sAw menjamak shalat dua shalat (iamak) di
Muzdalifah dengan dua kali iqamat.

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan satu kali adzam.

Tentang adzan, diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ibnu
Mas'ud 

-hadits 
mauquf-.
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Hadits Ibnu Umar RA dijawab dengan dua jawabtm: :

Pertarma; Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan iqamat. Dalam

hadits Jabir disebutkan adzaa. Hadits Jabir lebih didahulukan, katena

dalam haditsnya terdapat tambahan pengetahuan'

Kedua: Jabir lebih mamahami dan menekuni perkara-perkara

yang berkaitan dengan ibadah haji yang dilaksanakan Rasulullah

sAw, maka ia lebih utama untuk dijadikan sebagai pedoman.

Jikaseseorangyangmenjamakshalatlebihdahulu
melaksanakan shalat Ashar, maka kami berpendapat dengan pendapat

madzhab Syaf i, bahwa shalat jarn+knya sfr, maka ia

mengumandangkan adzan untuk shalat Ashar yang ia mulai. Hanya

ada satu pendapat. Ia tidak alzlnuntuk shalat dan satu iqama

untuk masing-masing shalat.

Disebutkan oleh penulis At-Tatimmah dan lainnya, "Tidak

adzanuntuk shalat yang kedu4 baik kami katakan batrwa berurutan

itu menjadi syarat maupun tidak, karena jika kami mensyaratkannya,

maka shalat yang kedua itu menjadi shalat qadlw, dan shalat qadha

yang dilaksanakan setelah waktunya, tidak dikumandangkan adzan.

Jika kami tidak mensyaratkan berurutan, maka shalat yang kedua

menjadi bagian terhadap shalat jarnak, sehingga tidak

dikumandangkan adzan. "

Penulis At lbanah berkata, "Jika kami mensyaratkan'harus

berunrtan, maka dimulai dengan melaksanakan shalat AShar, maka

shalat Zhuhur itu seperti shalat qadha. Apakah di*umandangkan

.adzanuntuk shalat Zhuhur itu? terdapat perbedaan pendapat."

Im4rn Al Hararnain dan para ulama madztrab Syaf i berkata
*Ini adalatr kekeliruan yang nyala. Tidak ada pendapat dalam masalah

ini, karena shalat tersebut dilaksanakan pada waktunya secara pasti'

Terjadi kekacauan hanya pada perbuatan meninggalkan rrutan shalat

Zhuhr:r saja."
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Penulis Al Hmti berkata, 'Jika dimulai dengan melaksanakan
shalat Ashar, maka dikumandangkan ad?:rn.,

Apakatr dikumandangkan adzan untuk shalat zruhur? Ada tiga
pendapat:

Asy-syasyi berkata: Ini pendapat yang shahrft tentang adzai
pada shalat Ashar, dan tidak shahihtentang adzanpada shalat zruhur
setelah shalat Ashar tersebut. Jika dikatakan, ..Bila shalat jarnak
tersebut djlaksanakan pada waktu Ashar, tetapi dimulai d"ng*
melaksanakan shalat Zhuhur, maka mengapa tidak dikumandangkan
adzan untuk shalat Ashar, padatral itu adalatr waktu shalat asiarfl
Jawabannya adalatr jawaban yang diberikan oleh Imam Asy-sfirazi
dan para ulama madzhab syafi'i, bahwa dalam kasus ini hukum shalat
Ashar mengikuti shalat Zhtrhur. Ar-Raf i meriwayatkan satu pendapat
dari Abu Al Hasan bin Al eaththan, bahwa dianjurkan
mengumandangkan adzan utuk kedua shalat jarnak tersebut, baik
iarnak ta'khir maupun taqdim. pendapat ini diriwayatkan oleh Ad-
Darimi. Pendapat ini keliru, karena bertentangan dengan hadits-hadits
shahih dan pendapat Imam Syaf i.

7. Asy-syirazi berkata, (Tidak boleh mengumandangkan
adzan sebelum masuk waktunya, serain shalat subuh, karena
adzan merupakan pemberitahuan tentang masuknya waktu
shalat oleh sebab itu, tidak boleh dikumandangkan sebelum
masuk waktunya. Namun, dibolehkan pada shalat subuh, boleh
adzan setelah tengah malam, berdasarkan sabda Rasulullah
SAW:

vgrit ;ti'ti ,-? G;ry t6i ,#;iii uu lr.rr.
'sesangguhnya Bilal adzan pada wahtu malanr Maka mahanlah
dan minumlah hamu hingga Ibnu Unurri Mahtum
,ne n g urrr,a n d an g ft an adzln r.
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.Itu karena ketika masuk waktu shalat subuh, manusia

sedang tertidur pulas, dan kadang ada yang berhadats besar atau

berhadats kecil. Adzan dikumandangkan dengan segera qupaya

mereka bersiap-siap melaksanakan shalat subuh. Berbeda

dengan shalat-shalat lainnya, waktunya tiba ketika manusia

dalam keadaan terjaga, maka adzan tidak perlu didahulukan.

Adapun iqamat, tidak boleh didahulukan dari waktu shalat,

karena tujuannya adalah membuka shalat."

Penjelasan:

Hadits shahih,diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari

riwayat Ibnu Umar RA.

Ibnu Khuzaimah, Al Baihaqi, dan lainnya meriwayatkan dari

riwayat Aisyatr dan lairurya, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

.ix rt:q ,b G.)'t:rt& ,& rst6 ?rg:'it;rLY
"sesungguhnya lbnu Ummi Mawum mengumandangkan adzan

pada waWu malam, maka makan dan minumlah komu hingga

Bilal mengumandangkon adzan. "

Al Baihaqi berkata: Ibnu Khuzaimah berkata, "Jika riwayat ini

slwhih,mungkin antara Ibnu Ummi Maktum dengan Bilal ada giliran.

Suatu ketika Bilal mengumandangkan adzrrrrpada waktn malam, dan

pada suahr malam Ibnu Ummi Maktum mengumandangJcan adzan

pada watru malam.

Jika riwayat yaug menyatakan adzrlr. Ibnu Ummi Maktum

lebih datrulu trdak shahift, maka yang shahrr, adalah Khabar Ibnu

Umar, Ibnu Mas'ud, Samurah, dan Aisyalr" batrwa Bital

mengumandangkan adzarr, pada walctu malam.
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Nama Ibnu Maktuml4 adalatr Amr bin Qais. Ada yang

mengatakan Abdullah bin Za'idatr Al Qurasyi Al Amiri. Beliau adalah
anak paman Khaddah Ummul Mukminin RA. Rasulullah SAW
pernatr mengangkatnya menjadi pemimpin pengganti beliau sebanyak

tiga belas kali, ketika beliau pergr berperang. Ibnu Ummi Maktum
juga pemah ikut serta dalam perang pembebasan Al Qadisiyatr dan
mati syatrid pada masa khilafah Umar RA. Nama ibrmya adalah
Atikah binti Abdillatr.

Hukum-Hukum secara Terperinci: Tidak boleh adzan
sebelum wakfunya, kecuali pada shalat Subuh. Tidak ada perbedaan
pendapat dalam masalatr ini, berdasarkan apa yang telah disebutkan
Imam Asy-Syirazi.

Imam Syaf i dan para ulama madztrab Syaf i berkata dalam
Al lJmm, "Jika sebagian kalimat adzu diucapkan sebelum waktu
shalat 

-selain 
shalat Subuh- dan sebagiannya diucapkan dalam

waktu shalat, maka adzan tersebut tidak satr, dan seluruh adzanharus
diulangi secara keseluruhan." Ini merupakan pendapat yang masyhur.

Syaikh Abu Hamid berkata dalam Al Furuq, "Imam Syafi'i
berkata, 'Jika sebagian kalimat dalam adzan disebutkan sebelum
matatrari tergelincir, dan sebagiannya diucapkan setelatr matahari
tergelincir, maka dilanjutkan dari kalimat yang diucapkan ketika
masuk waktu shalat'. Maksudnya adalah kalimat pada akhir adzan: ?nr

5i ?tt'Fi, 
^uku 

setelah kalimat ini, diucapkan takbir sebanyak dua
kali, kemudian syatradat hingga akhir adzan. Tidakperlu menyebutkan
empat takbir. Tidak berarti itu sudah memadai, karena
mengucapkannya secara berurutan hukumnya wajib. "

Ia berkata, "Tidak mengapa mengucapk*, bt lf ,I i di
antara takbir-takbir tersebut, karena jika di antara kAimat-kaimat

ra Maktum adalah Amr, karena ia bua. Nama ibunya digunakan sebagai
kunyahnya. Ia adalatr Ibnu Ummi Makturn.
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1llrzan itg ada ucapan yang singkat, maka itg tidak memudharatkan.

Akan tetapi, dzikir lebih utama.'t

syai*h Abu Ali As-Sanji meriwayatkan dalam syarh At-

Talfi*ish dari para ulama madzhab Syafi'i seperti ini, bahwa

dibolehkan mengumandangkan adzar. sebelum waktunya. Tidak ada

perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Para ulama madztrab Syaf i berbeda pendapat tentang waktu

malam diboletrkannya mengumandangkan adzffi-

Pertama, Menurut pendapat al ashah 
-pendapat 

miyoritas

ulama madztrab Syaf i- yang merupakan pegangan mayoritas ulama

Irak, waktu mengumandangkan adzar. telatr bisa dilaksanakan ketika

tengah malam.

Kedua, sebelgm terbit fajar, ketika satrur. Demikian menurut

Al Baghawi, yang dishahihkan oleh Al Qadhi Husein dan Al

Mutawalli. Pendapat ini kuat, diriwayatkan dari Bilal dan Ibnu Ummi

Maktum.

Ketiga, pada musim dingin. Adzan dilcurnandangkan pada

waktu sepertujuh terakhir dari waktu malam. Pada musim panas adzan

dikumandangkan pada setengah dari waktu sepertujuh. Pendapat ini

diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya dari kalangan

ularna Ktlrasan. Pendapat ini dikuatkan oleh Ar-Raf i, berbeda

dengan kebiasaannya dalam perkara tahqiq.

Keempat, adzr dikumandangkan setelah waktu Isya pilihan,

yaitu sepertiga malam menurut satu pendapat, dan pertengahan

malam menlnrt pendapat lain. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al

Qadhi Husein, penulis Al lbonah, penulis At-Tatimmah, penulis Al

Bryan,dan lainnya.

Kelima, keselurutran malam adalah waktu untuk

mengumandangkan ad?;rlt Subutr. Pendapat ini diriwayatkan oleh
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Imam Al Haramain, penulis Al Uddoh,penulis Al Bayan, dan lainnya.
Pendapat ini sangat dha'if, batrkan keliru.

Imam Al Haramain berkat4'lKalaulatr bukan kemuliaan orang
yang meriwayatkannya, yaitu Syaikh Abu Ali, karena ia hanya
meriwayatkan pendapat yarng shahih dan diteliti, maka aku pasti tidak
akan meriwayatkan pendapat ini."

Bagaimana mungkin seruan untuk melaksanakan stralat Subuh
diserukan pada waktu seruan Maghrib? Perbuatan berlebihan dalam
segala hal merupakan perbuatan yang harus dihindari. Ini adalah
ucapan IT* Al Haramain. Sebenamya ulama yang berpendapat
seperti ini tidak menyatakannya secara muflak seperti yang disangka
oleh Imam Al Haramain. Akan tetapi, dibolehkan setelatr shalat Isya
terakhir dan pada waktu sebagian malam.

Adapun pendapat yang diriwayatkan oleh para ulama
Khurasan, yaitu saat musim dingin adzai dikumandangkan pada
waktu sepertujuh terakhir, sedangkan saat musim panas pada
pertengatran dari sepertujuh, adalah ikatan yang batil. Seakan-akan

mereka menetapkan pendapat ini berdasarkan hadits batil yang
diriwayatkan oleh Al Ghazali dan lainnya dari Sa'ad Al Qaruhls
(sahabat Nabi), ia berkat4 "Adzan pailia masa Rasulullah SAW, saat

musim dingin yaitu pada waktu sepertujuh malam terakhir. Sedangkan

saat musim panas yaitu pada waktu setengah dari sepertujuh.,, Hadits
itu batil, tidak dikenal di kalangan atrli hadits.

Diriwayatkan oleh Syaf i dalam qaul qadim dengan sanad
dho'if dari Sa'ad Al Qaruh, ia berkat4 "Kami adzan di euba, pada
masa Rasulullah SAW. Di Madinah,padamasa Umar RA, adzan kami
kumandangkan pada waktu Subutr. Saat musim dingin adalah pada
sepertujuh setengatr malam, sedangkan saat musim panas pada waktu
sepertujuh malam."

E Dinisbatkan kepadapohon Al Qarzhl@cna ia menjualnya
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Disamping dha'if, riwayat itu bertentangan dengan mereka

yang berpendapat dengan pendapat ini. Menurut pendapat yang

slnhih, yang dijadikan pedoman adalah pertengahan malam,

sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Adapun iqamat, tidak sah dikumandangkan sebelum waktu

shalat dan ketika akan melaksanakan shalat. Hanrs ada dua syarat ini,

yaitu masuknya waktu shalat dan akan melaksanakan shalat. Jika

dikurnandangkan sejenak sebelum waktu shalat, kira-kira setelah

iqamat itu selesai dikumandangkan, maka waktu shalat pun masuk,

kemudian langsung dilaksanakan shalat setelatr itu, maka iqamat itu

tidak sah, karena ada waktu pemisah antara iqamat dengan shalat,

sebab iqamat dilaksanakan sebelum waktunya

Imam Syaf i menyebutkan itu secara nash dalam Al Umm-

Jika iqamat dikumandangkan pada wakttr shala! tetapi tidak langsung

melaksanakan shala! dan jarak waktunya lamq maka iqamat itu batal,

karena iqamat dikumandangkan unttrk memasuki shalat dan tidak

boleh ada pemisah antara iqamat dengan shalat.

Cabang: Para ulama madztrab Syafi'i berkata, *Sunah

hukumnya mengumandangkan adzaipada wakttr Subuh sebanyak dua

kali. Salah satunya sebelum fajar, dan adzarLyang kedua setelatr terbit

fajar (shadiq). Ini berdasarkan saMaRasulullah SAW:

. $-?t:;.ti'ti ,? t;.;ttt)ei ,Prl'tirt tl
"Srr*ggrhnya Bital adzan pada wabu malam, maka'makan

dan minumlah komu hWSa lbrru (Jmmi Maldum

mengwnandangkan adzan. "

Lebih afdhal jika ada dua mtndzin. Satu muadzin

mengumandangkan adzan sebelum fajar dan satu muadzin

mengumandangkan adzan setelah faiar (shadiq).'Jika hanya ada satu

maka hukurnnya boleh dikumandangkan sebelum fajar dan
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boleh setelatr fajar (shadiq). ,Boleh jika sebagian kalimat adzarr
dikumandangkan sebelum fajar dan sebagian kalimat adzan
dikumandangkan setelatr fajar (shadiq), selama jarak waktu antara
keduanya tidak lama. Jika hanya ada satu adzary maka lebih afdhal
jika adzan dikumandangkan setelatr fajar, seperti yang biasa
dilaksanakan pada semua shalat.

Cabang: Beberapa pendapat ulama tentang adzan Subuh dan
lainnya.

Tentang adzam selain Subutr, maka tidak satr dikumandangkan
sebelum waktunya berdasarkan ima' kaum muslim. Ijma' ini
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya.

Adapun tentang adzan Subtrh, telatr kami sebutkan batrwa
menurut madztrab syaf i boleh hukumnya dikumandangkan sebelum
waktu Subuh dan setelahnya. Demikian juga menurut Imam Malik, Al
Avz-a'i, Abu Yusuf, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq, dan Daud.

Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Muhammad berkata, *Tidak

boleh mengumandangkan adzatsebelum fajar (shadiq).,,

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari sekelompok ulama,
batrwa boleh hukumnya mengumandangkan adzan sebelum fajar
(shadiq)jika adzan akan dikumandangkan setelahnya.

Abu Hanifah dan merekaymg sependapat dengannya berdalil
dengan hadits Ibnu Umar, bahwa Bilal RA mengumandangkan adzan
sebelum fajar, kemudian Rasulullah sAw memerintalrkan Bilal untuk
mengulangi kumandan g adzanrrya. Rasulullah SAW lalu bersabda:

"Ketahuilah, sesungguhnya lamba itu tidur."

i6 +*rr 3f vf

Rasulullah SAW mengucapkannya sebanyak tiga kali.
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Dalil madzJrab Syaf i adalatr hadits Ibnu Umar RA'

.,sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada waktu malam'"

Hadits ini disebutkan dalam shahih Al Bukhari dan shahih Muslim,

sebagaimana disebutkan tadi.

Dalam shahih Al Bukhari dan shahih Muslim disebutkan

banyakhaditsyangsemaknadengannya.AdapunhaditslbnuUmar
yangmerekajadikansebagaidalil,diriwayatkanolehAbuDaud,Al
Baihaqi, dan lainnya. Mereka men-dlw' if'kannya'

8. Asy-syirazi berkata: Adzanitu lg 99: .h' ;.t *: ft!',
i,, jij;fr, Libf ill-' ,i' r ir:rp( 1,r'rr air r irf tpf Ttfu 6l
h, ;yi (i;_ibi q3( "mih t{aha Besar, Allah Maha Besar. Allah

ivt"i" Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan

selain Allah, aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah' Aku

bersaksibahwaMuhammadadalahutusanAllah,akubersaksi
bahwa Muhammad adalah utusan Allah'"

Ia kemudian kembali mengulangi dan-.mem1"i*-gka"-

suaranya seraya ;;r;""nkan: hr 'rr air r1t lpi.Xirr il 
'i' " 

:t'qp;i
a:rL1r . ioi; al-Ur ,.rt'i. i, ,Si,:r:*;1.,3'it1"4li irr S||t:;*')Liii3i
'.tt' ririr-, ';t iit'-t'iiit' 

"fi, 
,P ,? 9la' ,{"'e "Aku bersaksi

bahwatiadatuhanselain,Allah,akubersaksibahwatiadatuhan
selainAllah.AkubersaksibahwaMuhammadadalahutusan
Allah,akubersaksibahwaMuhammadadalahutusanAllah.
Marilah melaksanakan shalat, marilah melaksanakan shalat'

Marilah menuju kemenangan, marilah menuiu kemenangan'

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada tuhan selain Allah'"

BerdasarkanhaditsysngdiriwayatkanolehAbu
Mahdzurah RA, ia berkata: Rasulullah SAW mengucapkan

sendiri lafazh adzan kepadaku. Bcliau mengucapken: litr t'f tirt

ht Ft "Allah Maha Besar,Altah MahaBesan'"
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i

Ia menyebutkan seperti hadits yang telah kami sebutken
tadi.

Jika Adzan tersebut adelah adzan Subuh, maka
ditambahkan at-taswib setelah al hai,alah ( ,* e i>U, & ,?
CxliD mengucapkan: 9lr 

'u p itLlt 1ril"l"t-it" tebih baik
daripada tidur), sebanyak dua keli. Namun, Imam Syaliri
memaknrhkannya dalam qaul jadid.

Para ulama madzhab Syaf i berkata, .Disunahkan

mengucapkannya sebanyak satu kali.'r

Dimakruhkan dalam qaul jadid karena Abu Mahdzurah
tidak menyebutkannya. Itu disebutkan dalam hadits Abu
Mahdzurah. Rasulullah SAW berkate kepadanya:

l , o,

\, i irr prlri 'u ;ilLsr rlr u ;-it2,t r#, e";

"Marilah menuju kermenangan shalot itu lebih baik daripoda tidur,
shalat itu lebih baik daripada tidur. Allah Moha Besar, Attah Maha
Besan Tioda tuhan selain Allah.,

Adapun iqamat itu 11 kata:

; :t J;, (r3J'ol';4};t ii,r it iif y U 'ref ,tlbt ;dht
;1 \t it;sr *v i itiar *C i gil, e'; i>Ut *

hr ! 4't $hr,.
(Allah Maha Besar, Allah Maha Beslr, Allah Maha Besar, Allah
Maha Besar. Aku bersaksi tiada tuhan selain Altah, aku bersaksi
tiada tuhan selain Allah. Aku bersaksi brhwa Muhammad adalah
utusan Allah, aku'bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan
Allah. Marilah melaksenakrn shelat, mrrilah melaksanakan
shalat Marilah menuju kemenangan, marilah menuju
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kemenangan.AllahMahaBesar,AllahMahaBesar.Tiadatuhan
selain Allah.'

Imam syafi'i berkata dalam qaul qadim"'Iqamat itu satu

kali-satu kpli,t. karena lafazhh dalam iqamat diucapkan tunggal,.

seperti pada al hai'alah(g>lii' d"'A i>U' * "g):'

Pendapat pertama adalah pendapat al ashah' berflasarkan

riwayat Anas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan

Bilal untuk menyebutkan lafazh ardzan secara genap (dua kali-dua

kali)danmengucapkanlafazhiqamatsecaraganjil(satukali.safu
kati),karenasemualafazhiqamattelahdisebutkanpadaawal

^draarqaka 
diulangi lagi karena dianggap kurang' seperti lafazh

akhirdiujungadzan.Laflzhiqamatyangtidakdisebutkan
dalam adzan maka tidak tergolong lafazh yang kurang"'

Penjelasan:

Hadits Anas, ..Rasulullah SAw memerintahkan Bilal untuk

menggenapkan adzm: (dua kali-dua kali) dan menunggalkan iqamat

(satu kali-satu kali)." diriwayatkan oleh At Bukhari dan Muslim

dengan tafiztrtgrya. Adapun hadits Abu Mahdzuratr dalam At-Tarjih

adalatr hadits shahih, diriwayatkan oleh Muslim. Akan tetapi dalam

riwayat Muslim disebutkan batrwa takbir P"qi 1*1.# disebutkan

sebanyak dua kali saja: ?rr ! aii f Lf 1i3f 'Fftnt'Fl 'itrll. 
Sedangkan

dalam riwayat Abu Daud, At-N*u'i, dan lainnya, takbil disebutkan '

sebanyak empat kali, sebagaimana dalam Al Muhadzdzarb, sanadnya

shahih.At-Tirmidzi berkata, *Hadits shahih''

Adapun hadits Abu Matrdaratr tentang at-tatnttib, disebutkan

oleh Abu Daud serta lainnyq dan sundnyaiayyid'

,u Ungkapan ini lebih halus. Kata :rri adalah b€ntuk jamak dari kata t-i, yaurrg

artinya setensah dari satu pasang. Bentuk jamalarya adalah: rri''

Jika sesuatu itu tunggal tanpa pasangai" maka bentuklamaknla adalatr: rrrif.

Iqamat adalatr setengah dari adzan'
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Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata:

i>Jat :Jrs ,gff)t Je'; ,iat G;t:j$r ,1ri rig fl, n
.i,r !t iit y ir ;lht h, ;ni,r ;rlrr 'u ;

"Termasuk sunnatr bila muadzin pada shalat Fajar
mengucapkan, iMarilatr menuju kemenangan'. Mengucapkan,
'shalat itu lebih baik daripada tidur. Allah Matra Besar, Allatr
Matra Besar. Tiada tuhan selain Allah'.'(HR. Ibnu Khuzaimah,
dalam shahihnya, Ad-Daraquthni, dan Al Baihaqi). Al Baihaqi
berkata, "sanadnya shahih.,,

Abu Matrdzuratr adalah sam,rah bin Mi'yar. Ada yang
mengatakan namanya adalah Aus bin Mi'yar. Ada yang mengatakan
bahwa namanya adalatr samurah bin Umair. Ada yang mengatakan
batrwa namanya adalatr Aus bin Mu'ayyar. Suaranya sangat merdu. Ia
masuk Islam setelatr Fathu Makkah (pembebasan kota Makkatr). Ia
wafat di Makkah tahun 59 H. Ada yang mengatakan tahun 97 H.

Kata .+-Fr diambil dari kata vlt yang artinya kembali.
Seakan-akan kalimat ini kembali kepada seruan sekali lagi, karena
muadzin menyerukan shalat dengan ucapan: i>u, * ur lmaritatr
melaksanakan shalat), kemudian kembali menyeruka, sn-aat dengan
ucapan: gtlt 

-u p:albst (shalat itu lebih baik daripada tid*). 
----P-_-

At-Tirmidzi berkata dalam jami'nya, "Dalam adzan subuh
disebut at-tatswib."

S edangkan'il;iir adalah ucapan: gilrii, -tb A -l.*lat 
rlb 

.A

Al Azhari berkata: AI'Kharil berkata, "Huruf 'ain dantr.,tidak
boleh bersatu. dalam satu kata dalam huruf aslinya, karena tempat
keluamya berdekatan-, kecuali ada dua kata yang berdekatan, seperti
,)b 7; lalu disebut ziihii. Termasuk kata yang-terdiri a*i U"U"rupu
kata, seperti: iI':' #t -ucapan bismirtahtnotunottinahim. ri]ij.jr ucapan
athamdulillah.W1cJ], ucapan lo haula wa la qrr**oro illa billah. J'ga
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kalimat-kalimat lain yang sama dengannya, Telatr saya jelaskan dalam

Tahdzib Al Asma'wa Al-Lughat.

Kalimat: Sriti ilU b( i>t Vl llitat diperintahkan untuk

menggenapkan [dua kali-dua kali] adzan). Orang yang memerintahkan

adalah Rasulullatr SAW, yang memberikan perintah dan larangan.

Makna kata: i,6)r adalah ucapan: 'a'.lhlr c;'6 f lstralat akan

didirikan), yang diucapkan sebanyak dua kali. ,

Kalimat: \i* W 'q';'i ftemudian ia mengulangi tembali

dan memanjangkan suaranlal. Andai ia mengatakat: i$c U? OAu

mengeraskan suaranya), tentunya kalimat itu lebih baik, karena

sturanya yang pa4iang belum tentu keras dan nyaring. Maksudnya

adalah suara yang keras dan nyaring.

Kata: g,j, ada yang membacanya: &i paaana ini keliru,

karena makna q), adalatr orang yang mengucapkannya secara pelan

(tidak nyaring). 
-

Masalah:

Menurut madzhab Syafi'i, adzar. terdid dari 19 kata,

sebagaimana disebutkan tadi, dengan menetapkan '&i', yaitu

menyebutkan dua syahadat sebanyak dua kali secara p"t*, sebelum

menyebutkannya dengan suara keras. At-tarji' ini sunatr menurut

pendapat shahih yang disebutkan oleh mayoritas ulama. Jika tidak

dibaca karena lupa atau sengaja, maka adzannya tetap sah, tetapi tidak

mendapatkan keutamaan

Ada satu pendapat yang disebutkan oleh para ulama Khurasan,

dan sebagian mereka menyebutkan batrwa at-tarii'adalah rukun, dan

adzaitidak sah jika tidak dilakukan.

Madzhab Syafi'i berpegang pada pendapat pertama, karena

banyak hadits shahih yang menghaprrsnya, diantaranya hadits

Abdullah bin Taid yang telatr kami sebutkan pada awal bab. Jika ar-
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tarji' adalah rukun, maka tidak akan ditinggalkan, karena membuang
at-tarji'tidak menyebabkan kekeliruan yang nyat4 berbeda dengan
kalimat adzanr lainnya.

Hikmah adanya at-tarji' yaitu, diucapkan oleh muadzrn secara
pelan guna merennngkan dan membangkitkan keikhlasan.

Adapun at-tatswib, menurut pendapat yang shahih, ada dua
pendapat:

Pendapat pertama: At-tatswib itu sunah, berdasarkan hadits
Abu Matrdz.ratr. Ini pendapat yang shohih dan me4iadi pegangan
Imam Asy-syirazi serta jumhur ulama.

Pendapat kcdua: Disebutkan secara nash dalam qaul qadim
dan qaul jadid Imam Syafi'i:

Pertama: Pendapat Imam Syafili dalam qaul qadim.
Diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan penulis Asy-syamit
dari nash Imam Syaf i dalam Al Buwaithi. Diriwayatkan oleh penulis
At'Tatimmah darinash Imam syaf i dalam kebanyakan kitabnya.

Kedua:Pendapat Imam Syaf i dalam qaul jadid.Imam Syafi,i
menyatakannya makruh.

Di antara ulama yang berpegang kepada dua pendapat Imam
syafr'i ini adalatr Ad-Darimi. Imam Al Haramain menyatakan barrwa
pendapat ini lebih masyhur. Menurut madzhab Syafi'i, at-tatswib ini
disyariatkan, maka hqkumnya sunah. Jika tidak diucapkan maka

tetap satr, tetapi tidak mendapatkan keutamaan. Demikian
menurut para ulama madztrab Syaf i.

Imam Al Haramain berkata ..Tentang apakatr at-tatswib
menjadi syarat sahnya adzan, ada beberapa pendapat. At-tatiwib lebih
utama daripada at-tarji' jikaditetapkan menjadi syarat sahnya adzan.t,
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Para ulama madzhab Syaf i menyebutkan bahwa at-tatswib

disyariatkan pada setiap adzan Subuh, baik adzan tersebut sebelum

rnaupun setelatr tajar (shadiq).

Penulis At-Tahdzib berkata, "Jika at-tatsutrD dikumandangkan

padta adzar pertama, maka tidak lagi dikumandangkan pada adzan

kedua" Demikian menunrt pe,ndapat al ashah di antara dua pendapat.

Adapun iqamat, ada lima pendapat:

Pertama: Iqamat berjumlah I I kat4 sebagaimana disebutkan

Imam Asy-Syirazi. Demikian menurut qaul jadid darmayoritas ulama

madzhab Syafi'i. Dalilnya adalah hadits Anas. Ini pendapat yang

shahih.

Kedua:Iqamat berjumlah l0 kata.

Kalimat t'.l,Ut y*'6 f dibaca satu kali. Ini menurut gazl
qadim, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syirazi dan para ulama madzhab

Syaf i.

Ketiga: Iqamat berjumlatr 9 kata. Ini juga menurut qaul qadim.

Kalimat takbir pada iqamat disebutkan sebanyak satu kali.

Diriwayatkan oleh Imam Al Haramain.

Keempat: Iqamat berjumlah 8 kata. Ini juga menwat qaul

qadim. Takbir pada awal dan akhir diucapkan sebanyak satu kali.

Demikian juga dengar.r lafazh:il'U .el6!t' diucapkan sebanyak satu

kali.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Qadhi Husein, Al Faurani,

dan As-Sarakhsi.

Penulis Al Uddah menyebutkan satu pendapat ulama madztrab

Syaf i.

Al Baghawi dalam hal ini juga menyebutkan satu pendapat

Imam Syafi'i.
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Kelima: Jika dilakukan at-tarji' pada adzarr, maka semua
kalimat pada iqamat disebutkan sebanyak dua kali. Dengan demikian,
ada 17 kata. Jika tidak dilakukan at-tarji' pada adzan, maka semua
kalimat dalam iqamat disebutkan sebanyak satu kali, maka berjumlah
I I kata.

AI Baghawi berkata, "Ini adalatr pendapat pilihan Abu Bakar
Muhammad bin Ishaq bin Khuzaiman dari kalangan ulama madztrab
Syaf i. Menurut madzhab Syaf i, katanya berjumlatr I I kata, baik
pada adzan dilakukan at-tarji'maupun tidak. Dalilnya adalatr hadits
Abdullah binzai,d yang telatr kami sebutkan pada awal bab dan hadits
Anas yang kami sebutkan di sini. Jika dikatakan bahwa Rasulullah
sAw memerintahkan Bilal untuk menggenapkan (dua kali-dua kali)
pada adzan dan menunggalkan (satu kali-satu kalD pada iqamat, maka
menurut zhahir makna kalimat ini artinya takbir disebu&an satu kali
saja. Sedangkan kamu menyatakan batrwa takbir disebutkan sebanyak
dua kali.

Jawabannya adalah, takbir dua kali pada iqamat dianggap satu
kali bila dibandingkan dengan takbir yang ada pada adzan, karena
takbir pada awal adzan adalah empat kali. Menurut Sunnah, empat
takbir disebutkan dengan dua napas, dua kali takbir dalam satu napas.

Dalam iqamat disebutkan dua kali takbir dalam satu napas. Jadi, dua
kali takbir dalam iqamat itu seperti tunggal.

Cabang: Pendapat para ulama tentang tafazhJafazh adlzarn

Telatr kami sebutkan batrwa menurut madztrab Syafi,i, lafazh
adzanada 19 kata.

Demikian juga menurut sekelompok ulama Hijazdan lainnya.

Imam Malik :berkata, "Lafa^ adzanberjumlatr 17 kata.-

Beliau menggugurkan dua takbir pada awal adzan.
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Abu Hanifatr dan Sufuan Ats-Tsauri berkata, "Lafazh adzan itu
l5 kata."

Mereka menggugurkan at-tarji'. Menurut mereka takbir itu
ada empat, sama seperti madztrab Syaf i.

Ahmad dan Ishaq menetapkan adanya at-tarji'. Keduanya

Sunnatr.

Al Kharqi meriwayatkan dari Imam Ahmad, batrwa menurut

beliau tidak ada at-tarji'.

Abu Hanifirh dan mereka yang sependapat dengannya

menggugurkan at-tarji' berdasarkan hadits Abdullah bin Zatd.

Sedangkan madztrab Syafi'i berdalil dengan hadits Abu Mahdzurah.

Hadits Abu Mandzuratr lebih didatrulukan daripada hadits

Abdullah bin Zaid berdasarkan beberapa pendapat:

Pertama: Hadits Abu Mandzuratr datang belakangan.

Kedua: Di dalamnya terdapat tambatran, dan tambatran dari

periwayat yang tepercaya itu dapat diterima.

Ketiga: Rasulullah SAW mengajarkan kalimat adzarr

kepadanya.

Keernpat: Amalan yang dilakukan penduduk Makkah dan

Madinatr, yaitu mengamalkan at-tarj i'.

Cabang: Beberapa pendapat ulama tentang at-tatswib.

Telatr kami sebutkan pendapat madztrab Syaf i, bahwa at-
tatswib itu sunah padaadzar Subuh. Mereka yang menyebutnya sunatr

adalatr Umar bin Al Khaththab RA, Abdullatr bin Umar, Anas, Al
Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin, Az-Zttbi, Malik, Ats-Tsauri, Ahmad,

Ishaq, Abu Tsaur, Daud, dan sebagainya.

Abu Hanifatr tidak menyatakan at-tatswib.
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Dalil madzhab Syafi'i adalatr hadits tadi.

Cabang: Beberapa pendapat ulama tentang iqamat.

Menurut pendapat madzhab Syafili yang masyhur, iqamat itu
I I kata, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Demikian menurut
Umar bin Al Khaththab, Abdullatr bin Umar, Anas, Al Hasan Al
Bashri, Makhul, Az-Zuhi, Al Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur,
Yahya bin Yahya, Daud, dan lbnu Al Mundzir.

Al Baihaqi berkata, "Di antara ulama yang mengatakan bahwa
iqamat itu tunggal, adalah Sa'id bin Al Musayyib, Urwah bin Az-
Zlbur, AI Hasan, Ibnu Sirin, Makhul, Az-Zr*trL Umar bin Abdul
Aziz, danbeberapa ulama tabi'in selain mereka.

A1 Baghawi berkata, "Itu adalah pendapat mayoritas ulama.,,

Imam Malik berkata, "sepuluh kata, kalimat: {r!,,at ,r,6 i
dibaca satu kali."

Abu Hanifatr, Ats-Tsauri, dan Ibnu Al Mubarak berkata,
"Lafazltnya sebanyak 17 kata."

Menurut mereka, sama seperti adzan, dengan tambahan: ii
'al'21 *'6 sebanyak dua kali.

Abu Hanifah dan mereka yang sepakat dengannya berdalil
dengan hadits Abu Mahdzrxah, bahwa Rasulullah sAw mengajarkan
adzan kepada Abu Mahdzuratr sebanyak sembilan belas kata dan
iqamat sebanyak tujuh belas kata. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu
Daud dan At-Tirmidzi,iaberkata, "Hadits hasan shahih.,,

Diriwayatkan dari Abdunahman bin Abi Laila, dari Abdullah
binZud, ia berkata:

eritri G & e *,, *:, ht * At J;., Ltii orr
/a

,E\t)

220 ll et U"i*u'syarah Al Muhadzdzab



"Adzan Rasulullah SAW itu genap-genap (dua kali-dua kali)
pada adzan dan iqamat."

Diriwayatkan dari Abdunahman bin Abi Laila, dari Mu'adz,
hadits yang sama. Qiyas (analogi) terhadap adzm.

Sementara itu, madztrab Syaf i berdalil dengan hadits
AMullah bin Zaid tadi pada awal bab ini. Hadits ini shahih,

sebagaimana dijelaskan tadi, serta berdalil dengan hadits Anas, ia
berkata, "Bilal diperintatrkan turtuk menggenapkan (bacaan) adzar,

dan menunggalkan iqamat."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Adzan pada

masa Rasulullatl SAW itu dua kali-dua kali, sedangkan iqamat satu

kali-satu kali, hanya saja orang yang mengumandangkan iqamat
mengucapk*, iylt' *E ii dua kali." (HR. Abu Daud dan An-
Nasa'i, dengan sanad fiahiD.

Dalam masalah ini terdapat banyak hadits. Mereka berdalil
dengan banyak qiyas (malogl) yang tidak diperlukan karena terdapat
banyak hadits shahih. Mereka berkata, "Hikmah bacaan iqamat itu
tunggal adalah karena orang yang mendengarkannya mengetahui
batrwa itu adalah iqamat. Jika dibaca dua kali-dua kali, maka terjadi
kesamaran dengan adzar.. Juga karena iqamat itu untuk orang-orang
yang telah hadir, maka tidak membutuhkan pengulangan untuk
penekanan, berbeda dengan adz-ar.."

Mereka menjawab hadits Abdullah bin Zaid, bahwa Ibnu Abi
Laila tidak bertemu dengan Abdullah bin Zud, juga tidak bertemu
dengan,Mu'adz.

Demikian jawaban para atrli hadits, dan mereka sepakat

dengan itu, karena yang masyhur dari Abdullatr bin Zud adalah
iqamat dengan latazhtunggal, sebagaimana dijelaskan pada awal bab

tentang hadis permulaan adz-an.

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll ZZt



Ibnu Khuzaimatr berkata: Aku mendengar Imam Muhammad
bin Yahya Adz-Dzuhali berkata, "Tidak ada hadits Abdullatr bin zud
tentang adzan yang lebih shahih daripada hadits ini 

-maksudnyaadalah riwayat yang telah kami sebutkan padp awal bab ini-. Adapun
hadits Abu Mahdztrah, terdapat perbedaan di dalamnya, sekelompok
periwayat meriwayatkan darinya batrwa iqamat itu tunggal, sedangkan
periwayat lain menyatakan lafaztr iqamat itu dua kali-dua kali. Ibnu
Khuzaimatr, Ad-Daraquthni, dan Al Baihaqi sebagian dari mereka,
serta menj elaskannya. "

Para ulama madztrab syaf i dan Hanafi sepakat batrwa hadits
Abu Mahdzurah ini tidak diamalkan menurut makna zhahimya,
karena di dalamnya terdapat at-tarji', dan bacaan iqamat dibaca dua
kali-dua kali.

Para ulama madzhab Hanafi tidak mengamalkan at-tarji',
sementara ulama madzhab Syaf i tidak mengamalkan bacaan iqamat
dua kali-dua kali. oleh sebab itu, para ulama madzhab syafi'i dan
ulama madztrab Hanafi melakukan takwil. Mengamalkan iqamat
dengan bacaan tunggal lebih utama, karena sesuai dengan riwayat-
riwayat lain dan hadits-hadits shahih, seperti hadits Anas dan lainnya,
yang menyebutkan tentang lafazhiqamat dibaca tunggal.

AI Baihaqi berkata, "Mereka sepakat bahwa iqamat tidak sama
seperti adzan pada jumlah katanya. Jika dilakukan at-tarji', maka
maksudnya adalah kalimat yang sama. penjelasannya yaitu, sebagian
periwayat keliru memahami bahwa iturah maksudnya. oleh sebab itu,
Imam Muslim tidak meriwayatkan daram kitab shahihnya tentang
iqamat dalam hadits Abu Mahdzurah, meskipun Imam Muslim
meriwayatkan tentang udr+n dari Abu Mahdzuratr. "

Al Baihaqi kemudian menyebutkan beberapa riwayat dengan
sanad-sanad yang shahih, beberapa riwayat dari Abu Mahdzurah yang
menj elaskan kebenaran ucapannya.
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Al Baihaqi kemudian meriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah, ia

berkata, "At-tarji'dalam adzandan lafazh iqamat dibaca dua kali-dua

kali, termasuk perbedaan yang dibolehkan. Oleh sebab itu, boleh

mengamalkan at-tarji'dalam adzan dan boleh membaca lafazh iqamat

dua kali-dua kali. Dibolehkan pula mengumandangkan lafazh adzan

dua kali-dua kali dan mengumandangkan latafu iqamat satu kali-satu

kali, karena kedua perkara ini sama-sama shahih dari Rasulullah

SAW. Adapun mengumandangkan lafazh adzan dua kali-dua kali
tanpa at-tarji 'dan mengumandangkan lafazh iqamat dua kali-dua kali,
tidak disebutkan dalam hadits shahih dari Rasulullah SAW."

Al Baihaqi berkata, "Tentang keshahihan mengumandangkan

Lataz/niqamat dua kali-dua kali, selain latazhtakbir dan lafazh : ;i'ii i
iyllt, dilihat pada perbedaan beberapa riwayat yang memberikan

perkiraan bahwa makna mengumandangkan lataz}r iqamat dua kali-
dua kali adalah pada lafaz}r, i>lilt *'6 's.Abu Mahdzuratr dan

'anaknya terus-menerus melakukan at-tarji' pada adzan dan

mengumandangkan lataz}n iqamat satu kali-satu kali. Ini membuktikan

bahwa riwayat yang menyebutkan batrwa lataz/n iqamat dua kali-dua

kali adalah riwayat yarl,g dha'if. Dengan demikian, masalah adzan darr

iqamat sama seperti yang dilakukan Abu Mahdzurah dan anak-

anaknya, serta Sa'ad Al Qarzh dan anak-anaknya di Masjidil Haram

dan Masjid Nabawi, hingga tiba mdsa perubatran pada masa

kekuasaan orang-orang Mesirl 7. "

r7 Maksudnya adalah pada masa Daulah Fathimiyah, yang kekuasaannya
mencakup Mesir, Syam, Hijaz, dan Yaman. Para khalifah, menteri, dan penguasanya
berasal dari golongan Qaramithah yang menyembunyilran akidah mereka kecuali
kepada para penganut golongan tersebut. Mereka tetap ada di Syam dan disebut
dengan golongan Ad-Druz Al Arsalaniyah dan Al Jamblathilyah, sedangkan di
krdia dan Afrika Selaan disebut dengan golongan Al Isma'iliyah karena Ubaidullah
Al Matrdi pendiri Daulah Fathimiyah menyatakan diri sebagai keturunan Ismail bin
Imaur Ja'far Ash-Shadiq. Mereka memiliki imam bernama Agha Khan. Semoga
Allah SWT merendahkan mereka semua.
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Imam Syaf i berkata, ..Aku bertemu dengan Ibrahim bin
Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah. Ia
mengumandangkan adzan seperti yang diriwayatkan Ibnu Muhaiiz -mengamalkan at-tarji'-. Aku mendengar ia meriwayatkan dari
bapaknya, dari Ibnu Muhairiz, dari Abu Mahdzuratr, dari Rasulullah
sAw, semakna dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij. Ia
berkata, 'oAku mendengar ia menunggalkan lafazh-lafazh iqamat,
kecuali lafazh: a>l.lalr g-lti ii."

Imam Syafi'i berkata dalam qaul qadim, ,,Riwayat tentang
adzan itu terlalu berlebihan, karena adzan dikumandangkan lima kali
sehari semalam di dua Masjid (Masjidil Haram dan Masjid Nabawi).
Dilaksanakan oleh orang-orang Muhajirin dan Anshar. para muadzin
di kota Makkah adalah anak keturunan Abu Mahdzurah. Abu
Mahdzurah sendiri mengumandangkan adzanuntuk Rasulullah sAw.
Rasulullah sAw mengajarkan adzan kepadanya. Kemudian putranya
muadzin di Makkah. sementara itu, keluarga Sa'ad Al earzh
mengumandangkan adzan di Madinah sejak masa Rasulullatr iew
dan Abu Bakar RA. Mereka semua meriwayatkan adzandan iqamat,
dan at-tatswib pada adzan subuh, seperti yang telah kami sebutkan.
Jika itu boleh dikatakan kekeliruan dari mereka, sedangkan banyak
orang yang berada bersama-sama dengan mereka. Kemudian ada
sekelompok orang yang datang dari sudut bumi mengajarkan kepada
kita tentang perkara itu, maka boleh juga ada seseorang yang bertanya
kepada kita tentang Arafah dan Mina, kemudian ia berbeda pendapat
dengan kita. Jika ia berbeda pendapat dengan kita tentang waktu-
waktu, maka lebih boleh baginya berbeda pendapat dengan kita dalam
masalah ini, masalatr yang lebih jelas dan diamalkan."

Al Baihaqi meriwayatkan dari Malik, ia berkata, .,Sa,ad Al
Qarzh mengumandangkan adzan di masjid ini sejak zarnanUmar bin
Al Khaththab, dan tidak ada satrabat Rasulullatr sAw (yang
jumlahnya banyak) yang mengingkarinya. sa'ad dan anak-anaknya
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St i* elt ;>t!r ,t,,,? ,f T.rit

kemudian mengumandangkan adzaln hingga saat ini. Setelah itu ada

yang bertanya kepadanya, 'Bagaimanakah adzat mereka?' Ia

menjawab, "31 Xlr 'S hr 'ft ?or 'A lot'. Selanjutrya ia

menyebutkannya dengan At-Tarji'.

"Iqamat itu satu kali-satu kali."

Abu Abdillah Muhammad bin Naslr berkata, srr{ku melihat
para atrli fikih dari kalangan atrli hadits sepakat mengumandangkan

lafazh iqamat satu kali-satu kali. Namun, mereka berbeda pendapat

tentang adzan, menetapkan at-tarji' atau membtrang at-tarji'?

. Cabang: Makrutr hukumnya melakukan at-tatswib, kecuali
pada adzan Subuh. Ini menurut madzhab Syaf i dan madztrab jumhur

ulama.

Syaikh Abu Hamid, penulis Al Hav'i, Al Mahamili, dan

lainnya, meriwayatkan dari An-Nakha'i, ia berkata, "At-tatswib itrt
sunatr dalam setiap shalat, seperti shalat Subuh."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib meriwayatkan dari Al Hasan bin
Shalih, batrwa at-tatswib dianjurkan pada adzan Isya saja, karena

sebagian orang terkadang ada yang tidur saat itu. Dalil kami adalah

hadits Aisyatr RA, batrwa Rasulullah SAW bersabda:

,:r'# + ; G t;i vrl ,s, ,rr*f i;
"Siapa yang membuat-buat sesuatu dalam perkara kami ini

yang bukan bagian darinya, malra itu ditolak " (HR..Al Bukhari

dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abdunatrman bin Abi Laila, seorang

tabi'in, dari Bilal RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:
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"Janganlah lmmu melahtkan at-tatswib dalam adzan shalat,
kecuali pada shalat Fajar (Subuh). " (HR. At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi mendha'ifkan sanadnya. Hadits ini juga mursal,
karena Ibnu Abu Laila tidak mendengar langsung dari Bilal.

Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, ,,Aku sedang bersama
Ibnu Umar, lalu ada seseorang melaktkm at-tatswib pada adzan
shalat Zhuhur atau Ashar. Beliau lalu bprkata, 'Keluarkan ia dari kami,
karena ini adalah bid'ah'." (HR. Abu Daud). Sar.radnya tidak kuat.

Hadits yang dijadikan pedoman adalatr hadits Aisyah RA.

Cabang: Makruh hukumnya mengucapk*, ;Liir f ,F 'e
(marilah'melaksanakan amal terbaik) dalam udrin, karena tidak
berasal dari Rasulullah SAW.

Al Baihaqi meriwayatkan hadits mauquf tentang ini dari Ibnu
Umar dan Ali bin Al Husein RA.

Al Baihaqi berkata, "Lafazhini tidak shahihdari Rasulullah
SAW."

Kami memakruhkan tambahan dalam adzan.

9. Asy-Syirazi berkata, ,(Tidak sah adzan kecuali
dikumandangkan oleh seorang muslim yang berakal. Adapun
orang kalir dan orang gila, maka ailzan mereka tidak sah, karena
mereka bukan orang yang wajib beribadah. sah hukumnya adzan
yang dikumandangkan oleh anak kecil yang berakal, karena ia
termasuk orang yang beribadah. Makruh hukumnya adzan bagi
perempuanr namun dianjurkan bagi perempuan untuk iqamat,
karena adzan itu mengeraskan suara, sedangkan pada iqamat
tidak mengeraskan suara. Jika perempuan mengumandangkan
ailzan untuk laki-laki, maka adzannya tidak dianggap, sebab
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keimaman perempuan tidak sah bagi laki-laki, sehingga adzan

perempuan juga tidak sah bagi laki-laki.'

Penjelasan:

Dalam perkara ini ada beberapa permasalahan:

Mosalah pefian a: Adzaln orang kafu tidak sah; apa pun

agamanya. Jika ia mengumandangkan adzrrn, maka apakah dengan

adzanrryaitu ia masuk Islam?

Perlu diperhatikan, jika ia penganut golongan Isawi,l8 maka ia

tidak berubah menjadi muslim. Golongan Isawi adalatr seltte Yatrudi

yang dinisbatkan kepada Abu Isa, seorang Yatrudi dari Ishbahan. Ia

meyakini batrwa risalatr Nabi Mutrammad SAW hanya *husus untuk

orang Arab. Oleh karena itu, jika ia mengucapkan dua kalimat

syatradat maka ia tidak berubatr menjadi seorang muslim, karena ia

" Dalam penelitianku tentang sekte-sekte agama Yahudi dan 7l golongan yang

disebutkan dalam hadits, aku mengetahui perbedaan antara golongan lbri, Musawi,
Yahudi, Isra'ili, Samaria, Mukabi, Saduki, Bitusi, Hesedem, Asiem, Kuttab, Farisi,
Rabbani, Qara'i, Talmudi, Safardim, Iskinazim, dan Isawi.

Golongan Isawi adalah pada masa Abdul Malik bin Marwan. Pemimpinnya adalah

Muhammad bin Isa. Pengikutnya merupakan kelompok besar dari golongan Yahudi.
Terjadi beberapa peristiwa antara Muhammad bin Isa dengan para pejabat Abu

Ja'far Al Manshur. Mereka membunuhnya karena ia mengaku nabi, bahwa ia
pemberi kabar gembira, Al Masih yang ditunggu-tunggu. Seruannya sama seperti

seruan Baha'i dan Qadiani. Ia melarang memakan daging, memerintahkan hidup
melarat, wewajibkan sepuluh shalat, dan menyatakan diri sebagai Al Masih. Para
pengikutnya menyatakan bahwa ia masih hidup dan akan muncul untuk terakhir
kalinya. Ia dinisbatkan kepada Yud Jan, murid Abu Isa. Ia tidak mempedulikan
ibadah hari Sabat dan hari raya-hari raya besar.

Syad Jatsu Nim adalah satu sekte dari Yudjitsnim dan Musykatsim, yang

dinisbatkan kepada peryimpin besar mereka bernama Musyka. Diantara caranya

adalah memaksa orang lain mengikuti kelompoknya. Berbeda dengan Yud Jan, ia
dibunuh di Persia. Mereka lalu dikenal dengan nama tokoh besar lnereka. Mereka
sama seperti Yahudi Janim. Kelompok ini merupakan pecahan dari s'ekte Isawiyah.
Mereka meyakini bahwa risalah Muhammad SAW dan Al Qur'an hanya untuk
orang Arab. Dikutip dari kitab Al Qara'un wa Ar-Rabbaniyyun karya seorang
pengacara Yatrudi bernama Murad Faraj Webstker, hal. 16 dan Al Kanz Min Kutub
Al Yahud, hal. 95-96. Semoga Allah SWT merendahkan mereka semua.
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2.

tetap meyakini bahwa risalatr Nabi Muharnmad sAw khusus untuk
orang Arab.

Sementara itu, jika yang mengucapkan itu bukan pengikut
sekte Isawi, maka ucapan dua kalimat syahadat yang ia ucapkan
mengandung tiga pendapat:

l. Jika mengucapkannya layaknya cerit4 misalnya ia berkata, ..Aku

mendengar seseorang berkat4 'Tiada tuhan selain A[ah dan
Muhammad adalah utusan Allah', maka tidak menyebabkannya
menjadi muslim. Tidak ada perbedaan pendafat dalam masaratr
ini, karena orang yang bercerita itu sama halnya dengan seorang
muslim yang tidak berubatr menjadi kafir dengan menceritakan
kisah orang kafir.

Jika mengucapkannya setelatr ia diperintatrkan, misalnya
seseorang berkata kepadanya, "Ucapkanlah, .Tiada fuhan selain
Allah dan Muhammad adalah utusan Alah', kemudian ia
mengucapkannya dengan sengaj4 maka ia berubatr menjadi
seorang muslim. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalatr
ini.

Jika mengucapkannya pada awal kalimat, bukan menceritakan
kisatr dan bukan pula jawaban terhadap seruan, maka apakatr ia
berubah menjadi muslim? Ada dua pendapat:

Pertama: Ia berubah menjadi seseorang yang memiliki pilihan.
Ini pendapat yang masyhur dan stwhih, serta menurut mayoritas
ulama.

Kedua: Ia tidak berubatr menjadi seseorang yang memiliki
pilihan, karena ada kemungkinan ia mengucapkad kalimat
tersebut karena ingin bercerita. Baik kami menyatakannya muslim
maupun tidak, adzantrrya tetap tidak sah,' karena andai ia
dinyatakan muslim, itu pun setelatr ia mengucapkan dua kalimat
syahadat. Dengan demikian, sebagian kalimar adzffiyang telah ia

3.
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ucapkan itu ia ucapkan dalam keadan kafir. Jika seorang muadzin

mengumandangkan adzdn, kemudian ia murtad setelatr selesai

adzan, maka adzawrya itg dianggap. Narngn dianjurkan untuk

mengabaikan adzarrrya tersebut, karena ada kemungkinan

terdapat niat untuk murtad sebelum ia selesai adza* Di antara

ulama yang menyebutkan masdah ini secara nash adalatr Imam

Syaf i.

Mosalah hedaa:Tidak sah adzan yang dikumandangkan orang

gila dan orang yang tidak Mdax, kaiena keduanya lalai dan tidak

dalam kondisi orang yang wajib beribadah. Adapun orang yang

mabirk, adzannya tidak sah menurut pendapat yang shahfft, sama

seperti orang gila.

Ada yang berpendapat batrwa adzannya satr. Diriwayatkan

oleh Imam Al Haramain, Al Baghawi, dan lainnya. Dinyatakan shahih

oleh syaikh Abu Mutrammad dalam Al Furuq. Al Qadhi Husein

dalan At Fatmya berpedoman pada kebenaran tindakannya. Pendapat

ini tidak kuat.

Adapun orang yang berada pada awal mabuk, maka adzatnya

satr. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalatr ini.

Masalah kefiga: Sah hukumny a adzarryang dikumandangkan

oleh anak kecil yang telahmumoyyiz, sebagaimana sah menjadi imam.

lni menurut madzlrab Syafi'i. Demikian juga menurut jumhur ulama.

Imam Syaf i menyebutkannya secara nash dalam Al (Jmm,

berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam Al Mushannif.

Mereka berkata, "Itu karena berita yang ia sampaikan dapat

diterima; sesuatu yang ia saksikan. Sebagaimana jika orang yang buta

menunjukkan mihrab, maka ia boleh melaksanakan shalat dan

ucapannya dapat diterima dalam hal adzan, memasuki rumatr dan

membawahadiah.'
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Ada pendapat lain yang mengatakan batrwa adzannya tidak
sah. Diriwayatkan oleh penulis ArTatimmah dan lainnya. Ini
merupakan pendapat Abu Hanifatr dan Daud.

Malik dan Ahmad berkat4 "Adzannya sah."

Kami berpendapat dengan pendapat madztrab Syaf i, bahwa
adzannya satr.

Al Mawardi, Al Bandaniji, penulis Asy-Syamfl dan Al ,Uddah,

serta lainnya, berkata, "Hukumnya makruh.,,

Al Matramili meriwayatkan hukum maknrh dari nash Imam
Syaf i.

Al Mawardi dan penul is Al uddah berkata, "Baik sudah
remaja (pubertas) maupun belum, makruh hukumnya
men gumandangkan ad?an."

Masalah keempat: Adzan perempuan tidak satr bagi laki-laki,
berdasarkan apa yang telah disebutkan Imam Asy-syirazi. Demikian
menurut madzhab Syaf i dan jumhur ulama. Disebutkan oelh Imam
Syaf i secara nash dalam Al Umm.

Imam Al Haramain meriwayatkan kesepakatan ulama tentang
itu.

Ada satu pendapat yang diriwayatkan oleh Al Mutawaili,
bahwa satr, sama seperti satrnya berita yang disampaikan
oleh perempuan

Adapun jika jamaatr perempuan akan melaksankan shalat,
maka ada tiga pendapat:

P e r t ama: Dianjurkan untuk mengumandangkan iqarnat, bukan
adzan. Ini menurut pendapat yang masyhur dan disebutkan secara
nash dalam qaul jadid dan qadim. Ini juga merupakan pendapat
jumhur ulama, dan telatr disebutkan oleh Imam Asy-syirazi
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Kedua: Tidak dianjurkan @ dan iqamat. Disebutkan oleh

Imam Syaf i secara nash dalam Al Buwaithi.

Ketiga: Dianjurkan untuk mengumandangkan adzan dan

iqamat: Diriwayatkan oleh para ulama Khurasan.

Jika mengikuti pendapat pertam4 maka bila perempuan itu

mengUmandangkan adzan dan tidak menyaringkan suaranya, maka

tidak makruh, karena itu dianggap sebagai dzikir kepada Allah SWT.

Demikian disebutkan oleh Imam Syafi'i secara nash dalam Al Umm

dan Al B5waithi. Dinyatakan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu

Ath-Thayyib, Al Matramili dalam dua kitabnya, penulis Asy-syamil,

dan lainnya.

. Imam Asy-syirazi dan Al Jurjani memiliki pendapat berbeda,

mereka berdua berkata dalam At-Tahrir, "Makruh hukumnya adzan

bagi perempuan."

Jika kami katakan, "Boleh adzary tetapi tidak mengeraskan

suara lebih dari suara yang dapat didengar oleh teman-temannya."

Maka para ulama madzhab Syaf i sepakat dengan itu, yang

disebutkan oleh Imam Syaf i secara nash dalam Al Umm'

Jika ia mengeraskan suaranya lebih daripada itu, maka

hukumnya hararn sebagaimana haramnya membuka aurat ketika

dihadiri para lelaki, karena perempuan dapat menimbulkan fitnatr

dengan swranya, sebagaimana menimbulkan fitnah dengan wajahnya.

ulama yang menyatakannya haram adalah Imam Al Haramain,

Al Ghazali, Ar-Rafi'i, dan lainnya, yang diisyaratkan oleh Al Qadhi

Husein.

As-sarakhsi berkata dalam Al Amali: Malsuh hukumnya

perempuan mengeraskan suara ketika adzan, jika yang akan

melaksanakan shalat hanya seorang perempuan sendirian. Jika kami

katakan batrwa laki-laki yang melaksanakan shalat sendirian itu tidak

mengumandangkan adzan, maka perempwur lebih utama untuk tidak
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mengumandangkan adzan. Jika lebih dari satu orang, maka ada tiga
pendapat, seperti tentang jarnaatr perempudn tadi. Hukum khuntsa
musykil (pemilik kelamin ganda yang belum jelas jenis kelaminnya,
perempuan atau laki-laki) dalam semua perkara ini sama seperti
perempuan, disebutkan oleh Abu Al Futuh, Al Baghawi, dan lainnya.

Malik, Ahmad, dan Daud berkata, ..Disunahkan iqamat bagi
seorang perempuan atau beberapa orang perempuan, bukan adzan."

Abu Hanifah berkata, "Tidak disunatrkan iqamat bagi
perempuan."

f0. Asy-syirazi berkata, *Dianjurkan muadzin adalah
orang yang merdeka (bukan hambasahaya) dan telah akil baligh,
berdasarkan riwayat rbnu Abbas RA -marfu'- berikut ini: ili!
€'tV'n37 *Yong mengumandanghan adzan untuh kamu adalah

orang pilihan di antara kamu

Umar bertanya kepada seseorang, (siapakah muadzin
kamu?" Ia menjawab, *Para hambasahaya kami." Umar lalu
berkata, "sesungguhnya itu merupakan kekurangan yang besar.r,
Dianjurkan agar muadzin adalah orang yang jujur, karena ia
diberi amanah waktu-waktu shalag dan ia mengumandangkan
adzan di tempat yang tinggi. Jika ia bukan orang yang dapat
memegang amanah dan tidak dapat dipercaya, maka bisa jadi ia
akan melihat aurat dari atas (tempat ia adzan -Ed).

Penjelasan:

Makna kalimat: vi|'e eV'i.t rsiJ Ibnu Abbas meriwayatkan
secara marfu'kepada Rasuluilah sAw. Kalimat lengkapnya yaitu,
"Rasulullatr sAw bersabda." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,
Ibnu MajalL dan Al Baihaqi, dengan sanad dha'rf.

Adapun atsar yang disebutkan tadi, tentang Umar,
diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Laki-laki yang ditanya umar,
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"siapakatr muadzin kamu?" adalah Qais bin Abu Hazim, seorang

tabi'in. Beliau meriwayatkan hadits dari sepuluh orang satrabat yang

dijamin masuk stnga. Tidak ada perawi lain yang meriwayatkan hadits

dari sepuluh satrabat yang dijamin masuk $rga kecuali dia.

.Ada pendapat yang mengatakan bahwa ia tidak pernah

mendengar hadits dari AMunatrman bin Auf.

Dalam At Muhadzdzab redaksinya yaitu: '3V \t 
q)i

menggrmakan if (atau), sedangkan dalam Sunan Al Baihaqi

menggrmakan J (dan).

Beberapa hukum: Di datamnya ada beberapa permasalatran:

Pertama: Sah hukumny a adzan hambasatraya, sebagaimana

sah berita yang ia sampaikan, tetapi orang yang merdeka lebih utama,

karena ia lebih sempuma.

Penulis At Hawiberkata: Imam Syaf i berkatq "Hambasahaya

dalam hal adzan sama dengan orang yang merdeka."

Ucapan Imam Syaf i tersebut mengandung dua makna:

l. Hambasatraya boleh menjadi muadzin, sama seperti orang yang

merdeka.

2. Diswrahkan adzarr dan iqanrat bagi harnbasatraya ketika akan

melaksanakan shalat, sama seperti orang yang merdeka. Ini

shahih,karena dalam hal sunah dan fardhu shalat sama saja antara

hambasahaya dengan orang yang merdeka. Akan tetapi jika

hambasahaya ingin mengumandangkan adzat untuk dirinya

sendiri, maka ia tidak harus meminta izin kepada tuannya, karena

itu tidak mengganggu pelayanannya kepada tuannya. Jika

hambasatraya akan mengumandangkan adzan untuk jamaah, maka

tidak boleh, kecuali ada izin dari tuannya, karena merusak

pelayanannya kepada tuannya (sebab ia harus memperhatikan

waktu-waktu shalat).
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Ke'dua: Telah disebutkan sebelumnya batrwa menurut pendapat

yang shahih dalam madztrab Syaf i, adzaln anak kecil yang telatr

mumcryyez itu sah hukumnya. Syiar Islarn dan fardhu kifayah telah
terlaksana jika ia telah mengumandangkanny4 jika karni berpendapat

demikian. Akan.tetapi, orang yang telah akil baligh lebih utama.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa sekelompok ulama

madzhab Syafr'i berkata, "Makruh hukumnya anak kecil yang telah

mumaryaz mengurnandangkan adzary karena padanya tidak ada

kepastian, dan dikhawatirkan ia akan melakukan kesalatran."

Ketiga: Seorang muadzin haruslatr orang yang jujur serta

menjaga agama dan kehormatan dirinya. Ini berdasarkan apa yang

telatr disebutkan Imam Asy-Syirazi. Jika muadzin adalatr orang yang

fasik, maka adzanrryatetap sah, tetapi makruh.

' Para ulama madzhab Syaf i sepakat bahwa

makruh. Ulama yang menyebutkannya secara nash adalah Al
Bandaniji, Ibnu Ash-shabbagh, Ar-Ruyani, penulis Al Uddah, dan

lainnya.

Para ulama madzhab Syaf i berkata "Adzannya satr karena ia
telah melaksanakan tugas, tidak boleh diikuti dan kabarnya -tentang
waktu shalat- juga tidak boleh diterima."

Penulis Al Uddah berkata, "Jika seorang laki-laki yang telatr

dikebiri atau zakarnya terputus mengumandangkan adz:rn, maka tidak
makruh.

, Imam Syafi'i berkata dalam Al [Jmm, "Jika yang

mengumandangkan adzat itu hambasalraya atau harnbasatraya

mukatab (elah dijanjikan kebebasannya), maka hukumnya sah.

Demikian juga dengan laki-laki yang telatr dikebiri, laki-laki yang

zakarnya terputus dan orang non-Arab yang fasih mengrrmandangkan

adzan dan mengetahui waktu shalat. Saya lebih suka jika yang

mengumandangkan adzm itu addah orang-orang pilihan."
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Cabang:ImamsyafiberkatadalanAlUmmdanAl
Mu*ttashar, "Aku lebih sukajikamuadzin untuk jamaatr adalah orang

yang jujur dan tepercaYa."

Penulis Al Havti berkata, "Ada pendapat yang mengatakan

bahwa penggabungan antara kedua sifat tersebut bersifat penekanan'"

Ada pula yang mengatakarr bahwa maksudnya adalah orang

yang jujur .dan ia adalah orang yang merdeka' Orang yang tepercaya

jika ia seorang hambasatraya. Karena hambasahaya itu tidak disifati

dengan sifat Al Adalah (adil), akan telapi disifati dengan *f*
tepercaya dan memegang amanah. Ada pendapat yang mengatakan

batrwa maksudnya jujur dalam agamanya dan tepercaya dalam

pengetahuannya tentang waktu shalat.

11. Asy-syirazi berkata, ';Semestinya seora ng muadzin

adalah orang yang mengetahui waktu-waktu shalat, karena jika

ia tidak mengetahui waktu-waktu shalat, maka ia akan menipu

orang banyak dengan adzannya. Dianjurkan agar ia berasal dari

keturunan orang yang Rasulullah sAw menjadikan tugas adzan 
.

pada mereka, atau berasal dari keluarga terdekat mereka. Ini

berdasarkan riwayat Abu Mahdzurah RA, ia berkatar'Rasulullah

SAW telah menjadikan (tugas) adzan untuk kami"'

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah sAw

bersabda:

-e*.)r 
;'otsair, ,u;l\i 6idrt "i:i u: clifr

uKekuasaan pada orailg4rang Quraisy, jabatan hnlcim pada orang-

orang Anshar, dtn adzan pada orang-orang Habasyah"'

Penjelasan:

Semestinya muadzin adalatl orang yang mengetatrui waktu-

wakttr shalat. Demikian dinyatakan oleh penulis At-Tatimmah dan
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Iainnya, batrwa itu menjadi syarat. Adapun pendapat yang
diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid dari nash Imam syaf i,
disebutkan dalam pendapat AI Mahamili dan lainnya, bahwa
dianjurkan muadzin adalah orang yang mengetatrui waktu shalat,
kalimat ini ditakwilkan. Maksud disyaratkan adalah bagi orang yang
menjadi muodzin tetap. Adapun orang yang adzan untuk dirinya
sendiri, atau untuk jamaatr akan tetapi satu kali, maka tidak
disyaratkan mengetatrui waktu-waktu shalat. Akan tetapi, jika ia telatr
mengetahui masuknya waktu shalat, maka ad"ilr ya satr. Dalilnya
adalatr adzanyang dikumandangkan orang yang buta.

Kalimat, "Dianjurkan agar ia berasal dari keturunan oftrng
yang Rasulullah sAw menjadikan tugas adzan pada merek4 atau
berasal dari keluarga terdekat merek4', telatr disepakati oleh para
ulama-

Disebutkan oleh Imam syaf i secara nash dan AI Mahamili.
Ditambatrkan oleh Imam syaf i, "Dianjurkan agar muadzin

berasal dari keturunan orang yang ditugaskan sebagian satrabat
.sebagai muodzin."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata dalam ta,liqnya: penuris
Asy-syamil dan Al Bayan berkat4 *Jika tidak ada, maka keturunan
sahabat Nabi."

Adapun hadits Abu Hurairah tadi, diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi seperti ini -morful, dan sebenarnya hadits ini mauquf
kepada Abu Hurairah.

12. Asy-syirazi berkata, "Dianjurkan muodzin memiliki
suara yang keras, sebab Rasulullah sAw memilih Abu
Mahdzurah karena suaranya. Juga memiliki suara yang merdu,
agar dapat melunakkan orang-orang yang mendengarnya.
Makruh hukumnya jina muadzin itu buta, karena mungkin ia
akan salah dalam waktu shalat. Jika ada orang lain yang tidak
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buta bersama-sama dengannya, maka tidak makruh, karena Ibnu

Ummi Makfum mengumandangkan adzan bersama Bilal."

Penjelasan:

Hukum-hukum masalah ini, sebagaimana telatr disebutkan,

didasarkan pada kesepakatan para ulama madztrab Syaf i. Semua

masalah ini disebutkan Imam Syaf i secara nash.

Makna kata c.o.alt adalatr swua yang keras dan nyaring.

Hadits tentang Abdullah bin Ummi Maktum disebutkan dalam

Shahih Al Bukhari danshahih Muslim, sebagaimana disebutkan tadi.

Hadits Abu Matrdzurah adalah hadits shahih.

Hadits yang dijadikan dalil antara lain:

|* €* ,s:slfV D" dL 9i
"Sampaikonlah kepada Bilal, karena rrrurr*O*o ruo,oro

iebih nyaring daripada suaramu. " lni juga hadits shahih,

sebagaimana disebutkan pada awal bab ini.

Imam Syaf i berkata dalam Al Umm: Syaikh Abu Hamid, Al
Matramili, Al Baghawi, dan lainnya, berkata "Jika bersama muadzin

yang buta itu ada orang yang tidak buta, yang memberitahukan

tentang waktu shalat kepadanya, maka tidak makruh bagi muadzin

yang buta itu untuk mengurnandangkan adzan, sebagaimana tidak

makruh hukumnya bagS muadzin yang buta jika ada orang lain yang

tidak buta yang mengumandangkan adz,an sebelum atau setelatr

diriny4 karena ia mengumandangkan adzat hanya setelatr masuk

waktu shalat.

Para ulama madzhab Syaf i berkata, *Hal yang kami

makruhkan adalah jrka muadzin yang buta itu adzat sendirian,

meskipun ia bisa mengetahui waktu shalat dengan bertanya kepada

orang lain dan dengan cara berijtihad, karena ofimg banyak akan
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kehilangan keutamaan awal waktu karena muadzin yang buta itu
disibukkan hal-hal tersebut. "

13. Asy-syirazi berkata: Dianjurkan muadzin dalam
keadaan suci. rni berdasarkan riwayat wa'il bin Hajar RA,
bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Kebenaran dan sunnah yaitu orang yang mengumt ndangkan
adzan untuk lcamu hanyalah orang yang sucl,

rtu karena iil<a muadzin tidak dalam keadaan suci, maka ia
akan pergi bersuci, dan bila saat muadzin pergr bersuci, datang
orang yang akan melaksanakan shalat, namun ternyata orang
tersebut tidak mendapati ada orang, maka mungkin saja ia akan
pergi.

Dianjurkan muadzin berada di tempat yang tinggi, karena,
muadzin yang dilihat Abdutlah bin z,aid berada di atas dasar
dinding. selain itu, dapat lebih sampai dalam hal pemberitahuan.

Dianjurkan muadzin meng*mandangkan adzan daram
posisi berdiri, karena Rasulullah SAW bersabda:

)G Cjx',
"llahai Bilal, berdirilah dan serukanlah (adzan).,,

Jil<a muadzin adalah seorang musafir yang berada di atas
kendaraan, maka ia duduk sebagaimana melaksanakan shalat
dengan posisi duduk Dianjurkan menghadap kiblat. Ketika
sampai pada bacaan al hai'alahz g,i.ii, ,p & l>U, ,rb 'e,
tolehkan leher ke kanan dan ke Hd, bukan berputar. Ini
berdasarkan hadits Abu Juhaifah RAr ia berkata, .,Aku melihat
Bilal keluar ke tanah lapang mengumandangkan adzan. Ketika

bv';3!r Lf :Jl i'ti,t oii!.r'6
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sampai pada kalimat: grri, e 7 gfu, ,)b "r? ia menolehkan

lehernya ke kanan dan ke kiri, tidak berputar."

Jika tidak ada arah tertentu, maka arah kiblat lebih

utama. Dianjurkan meletakkan dua ujung jarinya ke dalam dua

daun telinganya, berdasarkan riwayat Abu Juhaifah, ia berkata,
*Aku melihat Bilal, kedua jarinya berada di dalam daun

telinganya, sedangkan Rasulutlah SAW berada di dalam

kubahnya yang berwama merah.tt Itu dapat mengumpulkan

suara.

Penjelasan: :

Hadits Wa'il diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Abdul Jabbar

bin Wa'il, dari bapaknya. Hadits mauquf mursal. Itu karena para atrli

hadits sepakat batrwa Abdul Jabbar tidak mendengar langsung dari

bapaknya.

Sekelompok atrli hadits berkata, "Ia lahir enam bulan setelah

bapaknya wafat."

. Kata ji dengan huruf ha'berbaris dhammah dan hurufTrrn

berbaris suhm. Kurryah Wa'il adalatr Abu Hunaidatr. Ia keturunan

raja-raja Himyar, menetap di Kufah dan hidup hingga masa

Mu'awiyatr

Kalimat, "karena muadzin yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid

berada di atas dasar dinding."

Abu Daud meriwayatkan maknany4 ia berkata" "Muadzin

berdiri di atas masjid."

Makna y.Al, ?y adalatr dasar dinding.

Hadits:

)6 iJt U

"Wahai Bilal, berdirilah dan serukantlah (qdzan). - (I{R. Al
Bukhari dan Muslim, dari riwayat Ibnu Umar RA.
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Dua hadits dari Abu Juhaifah adalatr hadits shahih,
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Juhdifah, ia
berkat4 "Aku merihat Bilar mengumandangkan adzan. Aku
memperhatikan mulutnya ke sana ke mari, t.lroro dan ke kiri
mengucapkan, 'Marilah melaksanakan shalat, marilah menuju
kemenangan'."

Dalam riwayat Abu Daud redaksinya yaitu, "Ketika sampai
pada bacaan, 'Marilah melaksanakan shiat, marilatr menuju
kemenangan', ia menolehkan lehernya ke kanan dan ke kiri, dan tidak:
berputar." Sanadnya shahih.

Dalam riwayat At-Tirmidzi redaksinya yaitu, ..Aku merihat
Bilal mengumandangkan adzan. Aku memperhatikan murutnya ke
sana dan ke mari fte kiri dan ke kanan), keduanya jarinya ai rceaua
telinganya."

At-Tirmidzi berkat4 ..Hadits 
hasan shahih.-

Abu Juhaifah adalatr seorang sahabat Nabi yang masyhur.
Namanya adalatr wahab bin Abdillatr. Ada yang mengatakan bahwa
namanya adalah wahbullah As-su'a'i. Ia wafat pada tahun 72H. Ada'
yang mengatakan batrwa ketika Rasulullatr sAw wafat, ia belum akil
baligh.

Hukum-hukum pasar ini: Daram pasar ini terdapat beberapa
masalah:

Masalah pertama: Dianjurkan mengumandangkan adzan
dalam keadaan suci. Jika seseorang meng,mandangkan adzandalam
keadaan berhadats atau junub, atau mendirikan shalat dalam keadaan
berhadats atau junub, maka adzan dan iqamatnya sah, akan tetapi
makruh.
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Imam Syaf i menyebutkan hukum makruh ini secara nash

dalam Al Umm. Demikian juga menurut para ulama madzhab Syaf i,
mereka sepakat tentang hal itu.

Dalil madzhab Syaf i adalah yang telah disebutkan Imam

Asy-Syirazi dan yang akan kami sebutkan.

Mereka berkata, "Kemakruhan bagi orang yang junub lebih

ketat daripada kemakruhan bagi orang yang berhadats. Maka makruh

pada iqamat juga lebih ketat."

Imam Syafi'i berkata dalam Al (lmm, "Jika seorang mruadzin

memulai adzan dalam keadaan suci, kemudian wudhunya batal, maka

ia meneruskan adzannya dan tidak boleh memutuskan adzannya, baik

hadatsnya itu karena junub maupun karena sebab lainnya. Jika ia
memutuskan adzawrya, kemudian ia bersuci, maka ia melanjutkan

adzannya. Jika ia mengulangi adzanrrya dari awal, maka itu lebih aku

sukai."

lni nash Imam syaf i, yang diikuti oleh para ulama madzhab

Syafi'i.

Mereka berkata, *Dianjurkan muadzin menyelesaikan

adzanrrya dan tidak menghentikannya, agar tidak disangka ia bermain-

main. Ia boleh melanjutkan adzawrya jika jedanya tidak terlalu lama."

Jika jedanya tidak terlalu lamq apakatr sah jika ia melanjutkan

adzawrya? Ada dua pendapat, yang diriwayatkan oleh penulis Al
Bryan dan lairurya:

Pertama: Adzan yang ia lanjutkan inr sah. Hanya satu

pendapat Imam Syaf i. Syaikh Abu Hamid dan lainnya berpegang

pada pendapat ini.

Kedua: Ada dua pendapat Imam Syafi'i. Para ulama madzhab

Syaf i berkata, "Apabila seseorang mengumandangkan adzan atau

iqamat dalam keadaan junub di dalam masjid, maka ia berdosa, karena

ia menetap di dalam masjid, namun adz:rn dan iqamatrya sah, karena
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maksudnya adalatr menyampaikan pemberitatruan -waktu shalat- telah
tercapai. sedangkan haram itu makna yang lain, yaitu kemuliaan
masjid."

Penulis Al Bayan dan lainnya berkata, "Demikian juga jika
oftmg yang junub mengumandangkan adzaa di halmran masjid, ia
berdosa, tetapi adzanrrya tetap sa[. Halaman masjid itu sama dengan
masjid dalam hukum haram bagi orang yangjunub."

Penulis At Hawi dan lainnya berkata, ,Jika seseorang
mengumandangkan adz-an dalam keadaan aurat terbuk4 maka ia
berdosa, tetapi adz:rfiny a tetap sah.,,

cabang: Pendapat urama tentang adzan tidak dalam
keadaan suci

Menurut madzhab Syafi,i, adzaidan iqamat orang yang junub
dan berhadats, hukumnya sah, tetapi makruh. Demikian menurut Al
Hasan Al Bashri, Qatadatr, Hamad bin Abi sulaiman, Abu Hanifah,
Ats-Tsauri, Ahmad, Abu Tsaur, Daud, dan Ibnu Al Mundzir.

Sekelonnpok ulama berkat4 "Adzandan iqamatnya tidak sah.,,

Di imtara mereka adalatr Atha, Mujahid, AI Ar,va,idan Ishaq.

Malik berkat4 ,,Adzannya sah. Namun, yang
mengumandangkan iqamat harus orang yang telah berwudhu.,,

Hadits paling shahih yang dijadikan dalil dalam masaratr ini
adalah hadits Al Muhajir bin eunfudz RA, ia berkata, ,,Aku datang
kepada Rasulullah sAw ketika beliau sedang buang air kecil. Aku
mengucapkan salam kepada beliau, tetapi beliau tidak membalasnya
hingga beliau berwudhu. Kemudian beliau memohon maaf seraya
berkata, 'Alu tidak suka menyebut Altah kccuali dalam keadaan
sttci'." (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, An-Nasa'i, dan lainnya).
Hadits shahih, dan sanadnya shahih.
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Diriwayatkan dari Az-Zrthi, dari

Rasululla?r SAW, beliau bersabda:

Abu Hurairah, dari

*;t,ir iiA I
"Tidak rnengumandanglran adzan kecuali orang yang

berwudhu. " (YR. At:Tirmidzi)

Sebenamya hadits tersebut datr Az-Zrthri, dari Abu Hurairah,

hadits mauquf, hadits munqathi', karena Az-Ztthi tidak bertemu

dengan Abu Hurairatr.

Masalah kedua: Dianjurkan muadzin rnengumandangkan

adzan di tempat yang tinggi, di menara, atau tempat lainnya. Tidak

ada perbedaan pendapat dalam masalatr ini.

Para ulama madzhab Syafi'i berdalil dengan dalil yang

disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi dan hadits Ibnu Umar RA, ia

berkata, ..Ada dtn muadzrn Rasulullah sAw, yakni Bilal dan Ibnu

Ummi Maktum." Rasulullah SAW lalu bersabda:

:Jv 1&?f ;; o';i- ,-? ti;tit;K ,Pro":31-'t>u'oY

fu j;ru,Ji:titia.',ki
"sesungguhnya Bital mengumandanglmn adzan pada wahu

malam, tnaka malan dan minumlah kamu hingga lbnu Ummi

Mafuum mengumandangftan adzan. Tidak ada di antara mereka

melainkan ini turun dan ini naik." (HR. Al Bukhari dan Muslim,

dari Ibnu Umar dan Aisyatr). Ini lafaztr Muslim.

Diriwayatkan dari Urwah bin Az'Zubair, dari seorang

perempuan bani Najjff, ia berkata, "Rumahku adalah rumah yang

paling tinggi di sekitar masjid. Bilal mengumandangkan adzat Subuh

di atasnya." (HR. Abu Daud, dengan sanad dha'iJ).
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Al Mahamili berkata dalam Al Majmu' dan penulis rr-
Tahdzib, "Pada iqamat tidak dianjurkan dikumandangkan di atas
tempat yang tinggi."

Perkataan Al Matramili dan penulis At-Tahdzib ini
mengandung makna batrwa jika masjid tersebut bukan masjid yang
besar, maka tidak membutuhkan tempat yang tinggi turtuk
memberitatrukan waktu shalat.

Masalah ketiga: sunatr hukumnya mengumandangkan adz*t
dengan posisi berdiri.dan menghadap kiblat. Ini berdasarkan apa yang
telatr disebutkan Asy-Syirazi.

Jika seseorang itu mengumandangkan adzarr dalam posisi
duduk, atau berbaring, atau tidak menghadap kiblat, maka hukumnya
makruh, namun adzanrrya tetap s&, karena tujuannya adalatr
menyampaikan pemberitahuan, dan itu telah terlaksana. Demikian
pernyataan jumhur ulama. pendapat ini dipegang oleh para ulama Irak
dan mayoritas ulama Kliurasan. Demikian disebutkan secara nash.

Al Qadhi Husein menyebutkan satu pendapat, barrwa adzan
orang yang duduk itu sah, sedangkan adzan orang yang berbaring
tidak sah.

Menurut madzhab syafi'i, adzan mereka semua sah, Daril
mereka adalah hadits ya'la bin Munah, seorang s4habat, bahwa
mereka pernatr bersama Rasurullatr sAw dalam sebuah perjalanan.
Mereka berhenti di sebuatr lorong. Kemudian tiba waktu shalat. Hujan
turun dari atas mereka, maka bagian bawatr mereka basah, sehingga
Rasulullatr sAw mengumandangkan adzan dari atas hewan
tunggangannya. Beliau lalu iqamat. Kemudian Rasulullah SAW maju
.-masih tetap berada di atas heivan tunggangannya- untuk
memimpin shalat. Menunduknya beliau ketika sujud lebih rendatr
daripada menunduknya beliau ketika ruku. (HR. At-Tirmidzi, dengan
samdjayyid).
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Shalat tersebut adalah shalat wajib. Rasulullatr SAW

mengumandangkan adzan dan melaksanakan shalat di atas hewan

tunggangan karena udzur. Shalat tersebut wajib diulangi kembali.

Adapun hadits Ziyad bin Al Harits, ia berkata, "Aku

menggmandangkan adzansubuh bersama Rasulullah SAW ketika aku

berada di atas hewan tungganganku." Hadits dha'if.

Sunah hukumnya menoleh ke kanan dan ke kiri pada kalimat:

g$i, ,{t g iy&i], ,tt "e (Marilah melaksanakan shalat, merilatr

menuju kemenangan), tetapi tidak berputar. Ini berdasarkan apa yang

disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi.

Tentang cara menoleh, ada tiga pendapat:

Pertama: Menoleh ke kanan sambil mengucapkan: ,tb 'e
,.y"t ,*'e ,yt. Kemudian menoleh ke kiri sambil mengucapkan:

{nit *'e i*it * 7 Ini pendapat al ashah. dan pendapat yang

dipegang oleh para ulama Irak serta sekelompok ulama Khurasan.

Kedua: Menoleh ke kanan sambil mengucapkan: tb e
9l'leht .Kemudian kembali' menghadap ke arah kiblat' Kemudian

menoleh ke kanan sambil mengucapkan: 6)rtiJr ttb'e Kemudian

menoleh ke kiri sambil mengucapkan: i&it * e Kemudian

kembali menghadap kiblat. Kemudian menoleh ke arah kiri sambil

mengucapk*' giuir ,P'e
Ketiga: Mengucapkan: i>tlJr e e satu kali 

-ke 
arah kanan

dan satu kali ke arah kiri. Kemudian mengucapk*,g>l'iir ,)b e satu

kali ke arah kiri dan satu kali ke aratr kiri. Ini pendapat Al Qaffal.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lainnya berkata, "Jika ada

orang yang berkata, 'Kamu menganjurkan muadzin menoleh ketika

mengucapkar al hai'atalain: gl.it dt 7 9'rbt ,P ";i, tetapi kamu

memakruhkan menoleh bagi khathib ketika berkhutbah, apa

perbedaannya?' Kariri jawab, 'Khatib itu pemberi nasihat kepada para

hadirin, maka menurut adab tidak boleh berpaling dari para hadirin.
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Berbeda dengan muadzin,karena muadzinmenyeru orang-orang yang
tidak berada di tempat, sehingga j ika muadzinitu menoleh, maka lebih
sampai dalam seruannya dan tidak meninggalkan adab,.,,

Para ulama madzhab Syaf i berkata, "Makna kata cJlirrrr
adalah memutar kepala dan leher, tanpa merubatr arah dada dari aratr
kiblat dan tidak menggeser dua kaki dari tempatnya.,,

Itulah makna ucapan Imam Asy-syirazi, "Tidak berputar.,,
Dalilnya adalah hadits yang telah disebutkan tadi, dan menjaga arah
kiblat' Apa yang telatr kami sebutkan ini, barrwa tidak berputar di
menara dan tempat rainnya, adaratr pendapat yang shahih dan
masyhur, yang disebutkan oleh Imam syafi,i secara nash. pendapat ini
menjadi pegangan jumhur ulama.

Penulis Al Hawi berkata, "Jika negeri itu kecil dan jumlah
penduduknya sedikit, maka muadzintidak berputar.,,

Jika negeri itu besar, apakah muadzin boreh berputar ketika
mengnmandangkan adzan? Ada dua pendapat.

Pertama: Boreh berputar ketika mengumandangkan rafazh ar

lh1i'alanin: g)a)r e ? g>U, ,* !i, namun tidak boleh berputar
ketika mengucapkanrafazhlain. Ini pendapat gharib dan dha,iJl

Kedua: sunah hukumnya menghadap kiblat dan berdiri ketika
iqamat, sebagaimana kami sebutkan dalam masalah adzan. Jika tidak
menghadap kiblat dan tidak berdiri, maka sama
menghadap kiblat dan tidak berdiri ketika adzan.

Apakatr dianjurkan menoleh ke kiri dan ke
iqamat? Ada tiga pendapat:

seperti tidak

kanan ketika

Pertama: Dianjt'kan menoreh ke kiri dan ke kanan. Ini
pendapat al ashah. Imam Al Haramain meriwayatkan kesepakatan
ulama madzhab Syafi,i dalam masalah ini.
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Sebagian ulama penulis kitab meriwayatkan dari Al Faurani

penulis Al lbanah, dari Al Qaffal, satu kali ia pernah berkata, "Tidak
dianjurkan." Imam Al Haramainberkata, "Ini tidak shahih."

Kedua: Tidak dianjurkan menoleh ke kiri dan ke kanan. Al
Baghawi menguatkan pendapat ini, karena iqamat diperuntukkan bagi

orang-orang yang telatr hadir, maka tidak perlu menoleh ke kanan dan

ke kiri.

Ketiga: Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, kecuali masjid

tersebut besar. Al Mutawalli berpendapat seperti ini.

Para ulama madztrab Syafi'i berkata, "Apabila seseorang

mengumandangkan iqamat di suafu tempat, maka ia harus

menyelesaikannya. Ia tidak boleh berjalan sambil mengumandangkan

iqamat."

Cabang: Beberapa pendapat ulama tentang menoleh (ke

kiri dan ke kanan) palla al hai'alatain tgr!,l' ,P 7 9\i,ahr ,rb C)
serta berputar.

Telatr kami sebutkan, batrwa menurut madzhab Syafi'I,
dianjurkan menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak mengelilingi serta

tidak berputar dari aratr kiblat ketika mengucapkan lafazh al
hai'alatain, gYUiit e C $$lt ,* ur, Uait ketika di atas tanah

maupun ketika di atas menara. Demikian menurut An-Nakha'i, Ats-
Tsauri, Al Auza'i, dan Abu Tsaur.

Ibnu Sirin berkata, "Makruh hukumnya menoleh ke kanan dan

ke kiri."

Imam Malik berkat4 *Tidak boleh berkeliling dan tidak boleh
menoleh ke kanan dan ke kiri, kecuali agar orang banyak dapat

mendengarnya."
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Abu Hanifah, Ishaq, dan Ahmad dalam satu riwaya! berkata,
"Menoleh ke kanan dan ke kiri dan tidak boleh berputar, kecuali di
atas menara, maka boleh berputar."

Mereka yang berpendapat boleh berputas, berdalil dengan
hadits Al Hajjaj bin Arrha'ah dari Aun bin Abi Juhaifah, dari ebu
Juhaifah, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah sAw di tanah lapang.
Kemudian Bilal keluar dan mengumandangkan adzan serta berputar
ketika adzan." (HR. Ibnu Mdah dan Al Baihaqi)

Para ulama madztrab syaf i berdalil dengan hadits shahih tadi
dari riwayat Abu Daud, bahwa ia tidak berputar.

Sedangkan hadits Al Hajjaj dijawab dengan beberapa
pendapat:

Pertama: Hadits itn dha'if, karenaAl Hajjaj seorang perawi
yang dha'rf danr mudallis. Hadits dha'iftiaar< aafat dijadikan dalil.
Jika perawi ya',g mudaili.r berkata, "Dari seorang perawi yang tidak
dapat dijadikan hujjah," maka riwayatnya tidak dapat dijadikan dalil,
meskipun ia orang yang adil dan dhabith.

Kedua: Riwayat ini bertentangan dengan riwayat para perawi
tepercaya dari Aun bin Abi Juhaifah, dari bapaknya, maka wajib
ditolak.

Ketiga:rata iirr$,1i (berputar) mengandung makna menoreh
ke kanan dan ke kiri, penggabungan dari beberapa riwayat.

Al Haifaj bin Anha'ah meriwayatkan dari beberapa jalur
periwayatan dengan jalur riwayat dha'if,sebagaimana .dijelaskan oleh
Al Baihaqi.

Keempat: Sunatr hukumnya bagj muadzin meletakkan dua
jarihya di kedua telinganya. Ini berdasarkan apa yang telatr disebutkan
Imam Asy-syirazi, dan telah disepakati oleh para ulama.
Diriwayatkan oleh Al Mahamili dalam Al Majmu, dari mayoritas
ulama.
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Para ulama madzhab Syaf i berkat4 "Di dalamnya terdapat

manfaat lain, dan mungkin saja ada orang yang tidak mendengar

suaranya karena tuli, atau jauh, atau sebab lainnya. Meletakkan dua

jari ke kedua telinga merupakan pertanda batrwa ia sedang

mengnmandangkan adzan. Jika salah satu tangannya cacat, sehingga

tidak memungkinkannya untuk melakukan itu, maka jari yang lain ia

letakkan di kedua telinganya. Tidak dianjurkan meletakkan jari ke

telinga ketika iqamat. Disebutkan oleh Ar-Ruyani dalam Al Hilyah

dan lainnya.

Cabang: Jika seseorang mengumandangkan adzal dengan

posisi menrnggang hewan tunggangan, dan melaksanakan shalat

dengan posisi menunggang hewan tunggangan, maka hukumnya sah,

dan tidak makruh jika ia sedang melakukan perjalanan jauh. Namun

jika ia tidak sedang melakukan perjalanan jauh, maka hukumnya

makruh. Jika itu dilakukan pada iqamat, maka sangat makruh.

Sebaiknya dilaksanakan oleh orang sedang melakukan perjalanan

jauh, orang musafir setelatr itu ia turun, karena ia harus turun (dari

tunggangannya) untuk melaksanakan kewajiban. Demikian perkataan

para ulama madzhab Syaf i.

Jika seseorang mengumandangkan adzat sambil berjalan kaki,

maka penulis At Hawi berkata "Bila adzawrya selesai, tetapi orang

yang berada di tempat awal ia mengumandangkan adzan tidak dapat

mendengar suaranya, maka itu tidak boleh ia lakukan. Namun jika

orang yang berada di tempat awal ia mengumandangkan adzan dapat

mendengar suaranya, maka adzanrrya sah." Pendapat ini perlu diteliti,

sebab ada kemungkinan dua kondisi tersebut sama-sama sah.

14. Asy-syirazi berkata, "Dianjurkan perlahan-lahan

ketika ailzan dan bersegera ketika iqamat. Ini berdasarkan

riwayat dari Ibnu Az-Ztbair (muadzin Baitul Maqdis)' bahwa

Al Majmit'SymahAl Muhadzdzab ll Z+S



umar RA berkata, "Apabira engkau mengumandangkan adzan,
maka jangan terburu-buru. Jika engkau iqamat, maka
bersegeralah!" rtu karena adzan diperuntukkan bagi orang-orang
yang belum hadir, maka dengan cara perlahan-Iahan akan dapat
Iebih sampai kepada para orang-orang yang mendengarnya.
sedangkan iqamat diperuntukkan bagi orang-orang yang terah
hadir, maka bersegera akan lebih tepat.

Makruh hukumnya memanjang-manjangkan suara dan
bernyanyi-nyanyi saat mengumandangkan adzan. Ini
berdasarkan riwayat bahwa seorang laki-laki berkata kepada
Ibnu Umar, (Aku mencintaimu karena AIlah.D umar lalu
menjawab, '6Aku benci kepadamu karena Alrah, sebab engkau
bernyanyi-nyanyi dalam adzanmu.,

Hamad berkatar,.Makna: gF adalah, engkau bernyanyi-
nyanyi."

Penjelasan:

Hukum yang disebutkan Imam Asy-syirazi ini teratr disepakati
ulama. Demikian disebutkan oreh Imam Syaf i secara nash dalam l/
(Jmm.

Imam Syaf i berkata, "Bagaimanapun cara ia adzan dan
iqamat, hukumnya sah. Akan tetapi, lebih baik jika dilakukan seperti
yang telah aku sebutkan.?,Ini adalatr nash Imam Syaf i.

Para ulama madzhab Syafi'i sepakat bahwa adzan yang
dikumandangkan dengan cara apapun dan bagaimanapun, hukumnya
satr.

Asy-Syasyi berkata dalam Ar Mu'tamad,"pendapat yang benar
adalah, suara muadzin disertai dengan kesedihan dan kelembutan,
tidak keras seperti ucapan orang-orang Arab, dan tidak pula terlalu
lembut seperti ucapan orang-orang yang lematr dan akan mati.,'
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Atsar yang disebutkan tadi berasal dari Umar RA, yang

diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Diriwayatkan juga oleh Abu ubaid

dalam Gharib Al Hadits. Diriwayatkan pula secara marfu'dari riwayat

Abu Hurairah dan Jabir.

Datam Al MuhadzdzaD disebutkan:

i+6 t*i s;t

"Apabila engkau iqamat maka bersegeralah!" Diriwayatkan

oelh Al Baihaqi dari dua jalur periwayalP: salah satu riwayat seperti

ini, dan riwayat keduanya adalatr: ]{i0, maknanya s€una, yaitu

bersegera dan tidak memperlama-lama.

Ibnu Faris berkata" "segala sesuatu yang engkau kerjakan

dengan segera, berarti engkau telatr melakukan ljlt.'
Atsar yang disebutkan tadi berasal dari Ibnu Umar, yang

diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani dalam Al

Maghazi.

Dalam kitab tersebut tercantum:

"Engkau bernyanyi-nyanyl dalam adzanmu."

Tidak digunakan kata: dff.

,l;tsl "d, JtL;

Tentang mengumandangkan

(perlatranJatran), ada dua hadits:

Pertama: Hadits dari Jabir,

kepada Bilal:

adzan dengan cata at-tarassul

batrwa Rasulullah SAW berkata

'r.r;v'.5f $f) ,'f*1uI:l rlt j>u 
U

"Wahai Bilal, apabila engkau adzan maka perlahan-lahanlah!

Apabila engkau iqamat maka bersegeralohl" (HR. At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata, "Hadits dha'if)'
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Diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata, ..Rasulullah SAW
memerintahkan kami agr perlahan-latran ketika adzan, namun
bersegera ketika iqamat." (HR. Ad-Daraquthni, dengan sanad dha'ifl.

Mengenai makna ,y:f- para pakar batrasa Arab berkata,
"Maknanya adalatr, bacaan tartil, perlatran-lalran dan tidak tergesa-
gesa."

Al Azhari berkata" *Makna ,P..5, adalah orang
petlatran-latran ketika adzan. Ucapannya jelas sehingga
dipatrami oleh orang-orang yang mendengarnya.,'

rata'$$l berasal dari kalimat: *, dt iE (ia datang
perlatranJahan) dan *t ,tt ,i3 ,yt (ia melakukan sesuatu sec.ra
perlatran-latran). Maknanya yaitu, ia melakukannya sesuai dengan
biasanya, tidak tergesa-gesa dan tidak melelatrkan bagi dirinya iendiri.

Kata irri boleh dibaca dengan huruf ya'berbais dhammah
dan huruf ra'berbaris kasrah. Boleh juga dibaca dengan huruf ya'
berbaris/athah danhuruf ra'berbaris dhammah.Ada dua bentuk yang
masyhur. Juga dibaca dengan tasydid. Dengan demikian, ada tigl
bentuk, yang disebutkan oleh Al Azha'i dari Ibnu Al A'rabi, dan yang
paling fasih adalah: Ws\l.Itulah yang dipilih oleh Irnam Asy-syirazi
dengan ucapanny4 "Bentuk iriililebih kuat..

Al Azhari serta ulama madzhab Syafi,i berkata" ,.Makna 
irrSfr

pada iqamat adalah menyambungkan satu karimat dengan kalimat
berikutrya. 

- 
Tidak membuatnya perlatran-lahan seperti adzan. Asal

kata ir13fi dan C.rrJr adalatr menempel. Kata 6ir adalatr
mengeraskan suara terlalu tinggr dan melampaui batas.,

Al Azhari berkata, "Makna u{ir aaaah mengeraskan suara,
berkata-kata seperti kata-kata para penguasa yang angkuh dan
sorRbong, serta orang-oftmg yang berbicara dengan mulut terbuka
lebar. Makna uf,ir aaam batrasa Arab adaratmoiboog, Dapat pula
berarti sesat dan kerusakan."

yang

dapat
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Penulis At Hm,i berkata, *Makna 
U[ir aaaan membesar-

besarkan kata-kata dan berbicara dengan mulut terbuka lebar. Makruh

hukumnya menyanyi-nyanyikan adzarr,karena akan mengeluarkannya

dari pemahaman yang benar, dan karena kalangan salaf tidak

menyukainya,

Tentang makna errrif p 'dfr 'elfi (Engkau terlalu bersuara

keras dalam adzanmu). Boleh dibaca dengan huruf hamzah berbaris

fathah, dan boleh juga dibaca dengan huruf hamzah berbaris kasrah.

Akan tetapi, bacaan dengan huruf hamzah berbaris fathah lebih baik

sebagai ta'lil.

Kata gi+ dibaca dengan huruf ,a' berbaris kasrah, huruf 6a'
berbaris sulcun dan huruf g- /r ain berbans las r ah.

Ibnu Az-Zubair tadi tidak diketatrui namanya. Demikian
disebutkan oleh Al Hakim Abu Ahmad dan lainnya.

Kalimat: /#r'4. adadua bentuk yang masyhur:

Pertama, dibaca dengan huruf mim berbarisfathah,hwuf qaf
berbaris sukun, dan huruf dal berbaris kasrah.

Kedua, u;taiidengan huruf mim berbaris dhammah,hwrfi qaf
berbaris/athah, dan huruf dal bertasydid. Berasal dari kata ,..rill yang

artinya suci.

Kata 4rilr dengan huruf dat berbais sukun dan dhammah,

telalr sayajelaskan dalam Tahdzib Al Asma'.

15. Asy-syirazi berkata, "Dianjurkan mengeraskan suara
saat mengumandangkan adzan jika adzan tersebut unfuk shalat
berjamaah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

,-,-.6-) J) F 'i W, f.J.lo u;r, it:1. A,.
"Muadzin diampuni sejauh saaranya, dan akan bersaksi untuknya
semut (bagian bami) yang basah dan yang hering.'
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Itu karena dengan mengeraskan suara maka akan lebih

dapat menyampaikan seruan kepada seluruh jamaah. Namun

tidak boleh terlalu berlebihan hingga rongga lehernya terbelah,

berdasarkan riwayat bahwa Umar RA mendengar Abu
Mahdzurah mengeraskan suaranya, maka ia berkata, "Apakah
engkau tidak khawatir perutmu terbelah?" Ia menjawab, 6'Aku

ingin engkau mendengar suaraku."

Jika mengumandangkan adzan dengan suara tidak
terdengar, maka tidak sah, karena maksud dan tujuannya tidak
tercapai. Namun jika adzan untuk diri sendiri, maka tidak perlu
mengeraskan suara, karena ia tidak menyeru orang lain.
Dianjurkan mengeraskan suara saat iqamat, tetapi tidak seperti

kerasnya suara pada adlzan, karena iqamat diperuntukkan bagi

Penjelasan:

Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah

SAW, beliau bersabda:

,r.t-s,.-\k';r*u:, gk ai g":N,h
*Muadzin diampuni sejauh suaranya, dqt akan bersaksi

untuknya semua (bagian bumi) yang basatr dan yang kering." (HR.

Abu Daud) Dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul.

Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dalam riwayat Abu Hurairatr dan

Ibnu Umar.

Dalam riwayat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi

redaksinya adalah:

1?*'? ryr,-\ ss'; :'i5:)

"Alran bersaksi untulmya semua (bagian bumi) yang basah dan

yang lrering, yang mendengar suaranq/a."
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Dalam riwayat Abu Hurairah redaksinya adalatr:

'4 e.6-s'+tF
|Semua (bagian bumi) yang basah dan kcring *rnOr*o'ro' "

Dalam Surutt lbni Maiah redaksinya adalatr:

'*.G-s 
+', SS ';'iuJ

"Semua (bagratt bumi) yang basah * *r*, memohon ampun

untubtya."

Dalam Shahih Al Buhtui Mulim dari Abdullatr bin

Abdirratrman bin Abi Sha'sha'ah, dikatakan batrwa Abu Sa'id Al

Khudri berkata kepadanYa:

u*6.')'tu;3 G8 riV,u#bet* tttl i1

$* ,s:i '{;- t 'iri ,sftu '4f* 'et" ,i,;l. Uiv

y$t ?;';r<; lt 
"r',; O, ,-*t'.lt'n p'tiSt

"sesungguhnya aku tihat "r*" senang *rrrr*"n rlala kambing

dan hidup di badui. Jika engkau berada di tengah gembala

kambingmu atau di perkarnpungan badui, saat

mengumandangkan adz,iln, maka nyaringkanlah suaramu'

Sesungguhnya setiap yang mendengar sejauh suara muadzin,

baik jin, manusia, maupun sesuatu, maka semua itu akan

bersaksi untuknya pada Hari Kiamat-"

Abu Sa'id berkata, crr{ku mendengar itu dari Rasulullatt

SAW.'

Kata cu dengan huruf mim berbatis fathah. Y-ata maqshur

ditulis dengan hurufya', yang artinya batas akhir sesuatu.

Makna kalimat op cti t)\:fr lrr- yaitu, dosa muadzin

diampgni sejagh jarak antara ia dan jaubnya suara adzannya yang
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terdengar. Ada pula yang mengatakan batrwa maknanya yaitu, rahmat

dicurahkan kepadanya selama adzan.

Al Khaththabi berkat4 "Maknanya yaitu, muadzin

menyempurnakan ampunan Allah SWT jika ia mengeraskan suaranya,

danmuadzin itu mencapai batas ampunan Allah SWT jika muadziniit
mengeraskan suara hingga batasnya."

Ucaparr Umar bin Al Khaththab kepada Abu Mahdzurah,

"Apakah engkau tidak takut perutmu terbelah?" diriwayatkan oleh Al
Baihaqi sampai pada kalimat ini. Tidak termasuk kalimat, "Aku ingin
agar engkau mendengar suaxaku."

Makna kata rthlr\t adalah bulu seputar pusar, dengan huruf
mim berbais dhammah, ra'berbaris fathah, dan ya' berbaris sukun.

Huruf tha' dengan madd dan tanpa madd, ada dua bentuk, dan yang

paling masyhur dengan madd.

Al Jauhari dan sekelompok ulama menyebut kata ini dengan

madd.

Salah satu ulama yang menyebut kata ini dengan madd dan

tanpa madd adalah Abu Umar Az-Z*rhiddalam SyarhAl Fashih.

Al Jauhari berkata, "Kata ini adalah katamushaghghar."

Makna yang masyhrrr yaitu, antara pusar dengan kemaluan,

sebagaimana disebutkan tadi.

Ibnu Faris berkat4 "Antara dada hingga kemaluan."

Masalah:

Jika muadzin mengumandangkan adzanuntuk jamaah, maka

dianjurkan mengeraskan suaranya semampunya selama tidak
membahayakan. Jika dikumandangkan dengan suara.slr, maka tidak
sah, berdasarkan apa yang telah disebutkan Imam Asy-Syirazi, yang

merupakan pendapat yang shahih. Demikian menurut jumhur ulama.
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Dalam masalatr ini ada pendapat lain, batrwa hukumnya tetap

sah, sama seperti membaca ayat secarapelan dalam shalatjahr

Dalam masalah ini ada pendapat ketiga, batrwa boleh

mengumandangkan sebagian adzan dengan suara pelan, tetapi tidak

boleh mengumandangkan keseluruhan adzan dengan suara pelan.

Demikian disebutkan Imam Syaf i secara nash dalam Al Umm. Akan

tetapi, jumhur ulama menakwilkannya, bahwa maksudnya adalah

orang yang tidak mengeraskan su:ra terlalu keras. Ada di antara

mereka yang menakwilkannya bahwa maknanya adalah seseorang

yang adzan untuk dirinya sendiri, bukan untuk jatnaat. Ada pula

sebagianmereka yang mematrami nash Imam Syaf i secara ztrahir.

Perbedaan pendapat terletak pada kondisi muadzin, mendengar

suaranya atau tidak?

Jika ia sendiri tidak mendengar suaranya, maka tidak disebut

adzan dan bukan pula ucapan. Namun jika hanya dapat didengar oleh

sebagian orang, makatetap disebut sebagai adzau

Penulis Al Hmti berkata, "Jika dapat didengar oleh seorang

jamaatr, maka adzawrya sah, karena jarnaah itu berarti dua orang. Jika

pada iqamat hanya ia dengar sendiri, maka iqamatnya tidak sah

menurut pendapat al ashah di antara dua pendapat. Semua ini berlaku

bagi orang yang adz,at dan iqamat unttrk jamaah. Adapun orang yang

adzan untuk diri sendiri, maka mentrut jumhur ctrkuplatr ia dengar

sendiri."

Imam Al Haramain berkata "Disyaratkan dapat didengar oleh

orang yang berada di sampinglya."

Madztrab Syaf i berpegang pada pendapat yang pertama.

Diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid dalam ta'liqnya dari para

ulamamadzhab Syaf i.
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Apakah dianjurkan mengeraskan suara? Dalam masalah ini
ada perbedaan pendapat, dan penjelasannya telah dijelaskan dalam

pembahasan cabang pada awal bab ini.

Mereka yang berpendapat bahwa orang yang sendirian tidak

perlu mengeraskan suara, mendasarkannya pada hadits-hadits shahih

tentang keutamaan mengeraskan suara pada adzan unfuk jamaah.

16. Asy-syirazi berkata, "\ilajib hukumnya menyebutkan
kalimat-kalimat ailztn secara berurutan, karena jika diucapkan
tidak berurutan maka orang yang mendengarnya tidak
mengetahui bahwa itu adalah adzan. Dianjurkan tidak berbicara
ketika mengumandangkan rdzan, namun walaupun berbicara,
adzannya tetap sah, sebab jika khutbah saja tidak batal karena
pembicaraan, maka adzan lebih utama disebut tidak batal (sah).

Jil<a muadzin pingsan saat sedang adzan, maka tidak boleh

disambung oleh orang lain, karena adzan yang dlkumandangkan
oleh dua orang tidak memenuhi syarat, yaifu tidak sampai kepada

tujuan, sebab orang yang mendengarnya menyangka itu senda-

gurau. Jika ia sadar saat itu, maka ia melanjutkannya, dan
hukumnya boleh, karena tujuannya tercapai. Jika seseorang yang
adzan itu murtad ketika sedang allzan, kemudian ia kembali
kepada Islam saat itu juga, maka ada dua pendapat:

Pertamaz Tidak boleh melanjutkan adzannya, karena apa
yang telah ia ucapkan itu batal disebabkan murtad.

Kedua: Boleh melanjutkan adzannya, karena murtad
membatalkan amal jika bersambung dengan kematian.
Sedangkan dalam kasus ini, ia kembali masuk Islam sebelum ia
mati, sehingga tidak batal. Ini menurut madzhab Syafi'i.
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Penjelasen:

Para ulama sepakat tentang syarat hanrs berunrtannya dalam

adzanr, berdasarkan apa yang telah disebutkan Imam Asy-Syirazi. Jika

disebutkan tidak berunrtan, maka kalimat yang disebutkan pada

tempatnya adalatr satr, boleh melanjutkan adzaln dari kalimat tersebut.

Misalnya seseorang mengumandangkan adzan dimulai dari bagian

terakhir ad?:rr., kemudian bagian awal adzan, maka bagian kedua itu

batal, sedangkan bagian pertama tetap satr karena berada pada

tempatnya, dan mua&in boleh melanjutkan adzannya dengan

mengumandangkan bagian terakhir adzau Namun jika ia memulai

adzawrya dari awal, maka itu lebih baik karena diucapkan berurutan.

Jika muadzln meninggalkan kalimat tertentu, maka ia mengucapkan

kalimat tersebut setelatr adzan. Namun jika ia mengulangi adzarrrya

dari awal, maka itu lebih utama. Tentang berbicara ketika adzan, para

ulama madztrab Syafi'i berkata "Mengucapkan kalimat-kalimat adzan

secara berurutan adalah perintatr. Jih.a muadzln itu diam sejenak, maka

adzawrya tidak batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah

ini. Muadzin boleh melanjutkan adzdfinya. Jik'a muadzrn berbicara

ketika adzan, maka hukumnya makruh, tidak ada perbedaan pendapat

dalam masalatr ini.

. Para ulama madzhab Syaf i berkata, "Ji?,a muadzrn bersin,

kemudian mengucapkan alhamdulillah dalam hati, maka ia boleh

melanjutkan adzannya. Jika ada orang yang mengucapkan salam

kepadanya atau seseorang bersin, maka muadzin tidak boleh

membalas ucapan salam dan tidak boleh mengucapkan yarhamukallah

hingga ia selesai mengumandangkan adzan. Jika ia tetap membalas

ucapan salam dan mengucapkan yarhamukallah, atau berkata-kata

selain itu karena suatu keperluan, maka tidak maknrtu akan tetapi ia

telah meninggalkan keutamaan. "

J*a muadzm melihat orang yang buta, dan ia khawatir orang

buta itu akan jatuh ke dalam sumur atau digigit ular, atau selain itu,
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maka muadzin harus memperingatkannya, kemudian melanjutkan

adzanrrya. Jika mua&inberkata-kata untuk suatu kebaikan atau bukan

untuk kebaikan, maka adz*rrlrrya tidak batal jika kata-kata tersebut

sedikit, karena dalam hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullatr

SAW berbicara ketika berkhutbah, dan adzffi lebih utama disebut

tidak batal karena adzan tetap sah walaupun muadzin berhadats,

auratnya terbukp, dalam posisi duduk, dan kekurangan lainnya.

Adzannya tidak batal jika kalimat tersebut singkat. Demikian

menurut madzhab Syaf i dan para ulama madzhab Syafi'i, kecuali

Syaikh Abu Muhammad, ia bimbang jika muadzin tersebut berkata-

kata dengan suara keras. Pendapat yalng shahih adalatr pendapat para

ulama madzhab Syaf i. Jik*amuadzfn berbicara dengan kata-kata yang

lama, atau diam yang lama, atau tidur, atau pingsan, kemudian ia
sadar, maka apakah adzanrryabatal? Ada dua pendapat:

Pertama: Tidak batal, hanya satu pendapat. Demikian menurut

ulama Irak. Ini disebutkan oleh Imam Syaf i secara nash dalam l/
{Jmm.

Kedua: Apakatr adzawrya batal? Ada dua pendapat Imam
Syafi'i, dan ini menurut para ulama Khurasan. Mereka berkata *Tidur

dan pingsan lebih utama disebut membatalkan adzan daripada

berbicara, dan berbicara lebih membatalkan daripada diam lama."

Ar-Rafi1i berkata, "Menurut pendapat yang kuat, ia harus

mengulangi adzannya dari awal jikapemisatrnya lama."

Nash Imam Syafi'i mereka pahami sebagai pemisah yang

sejenak.

Para ulama madzhab Syaf i berkata, "Gila itu seperti

pingsan." Ulama yang menyatakannya demikian adalah AI Qadhi Abu
Ath-Thayyib, Al Mawardi, Al Mahamili, Al Mutawalli, dan lainnya.

Tentang pingsan dan tidur, kami tidak mewajibkan hanrs

mengulanginya dari awal karena jedanya sebentar atau pemisalrnya
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'lama menunrt pendapat katrri, "Jeda yang lama tidak membatalkan

adzan," tetapi ia hanya dianjurkan memulai adzarn kembali dari awal.

Disebutkan oleh Imam Syaf i secara nash. Para ulama madztrab

Syaf i menyetujuinya.

Dianjurkan juga mengulang adzarrry4jika muadzin diam dan

melakukan pembicaraan yang lama.

Jika pembicaraan itu sedikit pendapat pertamai Ia tidak

dianjrukan mengulangi adzankembali. Demikian menunrt perrdapat al
aslnh di antara dua pendapat. Demikian juga menurut mayoritas

ulama. Sebagaimana tidak dianjurkan mengulangi adz:rnjika diamnya

hanya sebentar. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalatr ini.

Pendapat kcdua: Dianjurkan mengulangi adzar kembali.

Pendapat ini dikuatkan oleh penulis Asy-Syamil dan At-Tatimmah.ltu
karena adzan tidak boleh diselingi dengan pembicaraan, berbeda

dengan diam lama.

Jika kami katakan batrwa adzaiboleh dilaqiutkan setelah diam

lama, maka maksudnya adalah tidak terlalu lamq kira-kira penggalan

pertama dengan bagran kedua masih dapat disebut sebagai adzan.

Kami katakan bahwa adzart tidak batal disebabkan pemisah

yang menyelinginya, maka muadzin boleh melanjutkan adzannya jika
ia adzan untuk dirinya sendiri. Tapi jika ia adzan untuk orang lain,

maka tidak bolelU karena pemberitahuan lewat adzan tidak tercapai.

Demikian menunrt madztrab Syaf i, dan disebutkan secara nash

dalam Al Umm. Demikian juga menurut ulama Irak.

Para ulama Khurasan berkata, "Jika kami katakan tidak boleh

mengganti imam dalam shalat, maka dalam adzan lebih utama. Jika

boleh, maka ada dua pendapat. Bila melakukan pembicaraan singkat

saat iqamat maka tidak membatalkan iqamat. lni menurut madzhab

Syaf i dan jumhur ulama.
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Diriwayatkan oleh penulis Al Bayan dari Az-brlrrj. ia berkata,
"Iqamatnya batal."

Dalil kami yaitu, jika khutbah tidak batal, padatral khutbah
merupakan syarat sah shalat, maka iqamat lebih utama disebut tidak
batal.

Imam Syaf i berkata dalam Al (Jmm,'rPembicaraan yang tidak
aku sukai dalam adzan, akan lebih tidak aku sukai dalam iqamat. Jika
seseor,ang berbicara dalam adzan dan iqamat, atau diam lama dalam
adzan dan iqamat, maka aku anjurkan untuk mengulanginyaikembali
dari awal. Akan tetapi tidak aku wajibkan. Adapun jika ia murtad
setelah selesai adzarr, maka adzawrya tidak batal, tetapi sebaiknya
adzil)nya itu tidak dianggap agar orang lain mengumandangkan adzan
sekali lagi."

Demikian disebutkan Imam Syaf i secara nash dalam l/
Umm. Para ulama madzhab Syaf i sepakat dengan ini. Itu karena
kemurtadannya menyebabkan ketidakjelasan pada dirinya ketika
adzan. Jika ia masuk Islam, kemudian ia iqarna! maka hukumnya sah.

Jika ia murtad ketika adzan, maka kelanjutan adzfiirlya setelah ia
murtad tidaklah satr. Jika ia masuk Islam, kemudian ia melanjutkan
adzawrya, maka menurut madzhab Syaf i pemisah itu tidak
membatalkan adzanrry4 dan ia boleh melanjutkan adzannya. Jika
tidak boleh, maka ada dua pendapat"

Pertama: Ia tidak boleh melanjutkan Ini pendapat
yangshahih

Kedua: Ada pendapat yang. mengatakan, apakah ia boleh
melanjutkan adzawrya? Ada dua pendapat Imam Syafi'i sec.ara

mutlak.

Al Bandaniji dan lainnya berkata, "Ada dua pendapat:

Pertama, boleh melanjutkan adzannya.Ini pendapat al ashah."
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Jika kami memperbolehkannya melanjutkan adzrIn, maka

apakatr orang lain boleh melanjutkan adzanrrya? Ada perbedaan

pendapat seperti tadi.

Kedua: Menurut ulama madztrab Syafi'i, tidak boleh.

Demikian juga hukumnya jika muadzinwafat ketika adzat.

Menurut madztrab Syafi'i, adzannya tidak boleh dilanjutkan.

Demikian menunrt penulis Al Havi dan Ad-Darimi.

Cabeng: Telatr kami sebutkan batrwa menurut madztrab

Syaf i, adzzu. tidak batal disebabkan pembicaraan. Demikian juga

menunrt jumhur ulama.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Diriwayatkan dari Az-Zuhri,

batrwa pembicaraan membatalkan adz:lln.." Riwayat iil dho'if dari Az-

Zuhri.

Datil kami adalah qiyas (analogi) terhadap khutbatr,

sebagaimana disebutkan Imam Asy-Syirazi.

17. Asy-Syirazi berkata, (Dianjurkan bagi orang yang

mendengar muadzin untuk mcngucapkan kalimat seperti yang

diucapkan muadTh, kecuali pada kalimat al hai'alatain: ,tb'e
gfit ,)t ,? it;tt, maka diucapkant lI il ij ti i? 1 (Tiada

daya dan upaya kecuali dengan Allah) Ini berdasarkan riwayat
Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

iC'; F \t i ?" lrf i*';tl h, jt ii,r i';35r ;v rit
oi Wl i,'n 1,r ! it,t'of Wl i6 ir o\i\) ti '#i
e'"; i, 'n ir J?., t:r3.1 U i*f i6 .i,r J;, tr?.,

) i6 
'fri 

e'; it'; I ! ,:;'t, J? i Jv ttAt
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; ftiu jt h' j,; i\, l\'JG"; ll ! ii't;;>
^Ar 1.; *'d (A)4hr lt 'qtiuii,r lt 4'tiC

"Apabila muadzin mtengucapkan, 'Allafo *oOo Besar','aon ,onn
seotang kamu mengucapkan, 'Allahu Maha Besar'- Apabila

muadzin mengucapkan, 'Aka bersahsi tiada tuhan selain Allah',

dan salah seorang hamu mengucaphan, 'Aku bercahsi tiada tuhan

selain Allah.'Apabila muadzin mengucapkan, 'Aku bersaksi bahwa

Muhdmmad adalah utusan Allah', dan salah seotang kamu

menguctiphan, 'Aku bersalesi bahwa Muhammad adalah ulusan

Atlah'. Apabila muadzin mengucapkanr'Marilah melahsanakan

shalat', dan salah seorang kamu mengucapkan, 'Tiada daya dan

kekuatan kecuali dengan Allah'. Apabila muadzin mengucapkan,

'Marilah menuju kemenangan', dan salah seorang kamu

mengucapkan, 'Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah'.

Apabita muadzin mengucaphan, 'Allah Maha Besar, Allah Moha

Besar', dan salah seorang hamu mengucapkan,'Allah Maha Besar,

Allah Maha Besar'. Apabila muadzin mengucaphan, 'Tiada tuhan

selain Allah', dan salah seorang kamu mcngucaphan, 'Tiada tuhan

selain Allah', ikhlas dari hatinya, maka ia masuk surgo."

Jika ia mendengar itu ketika ia sedang melaksanakan

shalat, maka ia tidak boleh mengucapkannya. Jika ia telah selesai

melaksanakan shalat, maka ia boleh mengucapkannya. Jika ia
sedang membaca Al Qur'an, maka ia boleh mengucapkannya,

kemudian kembali lagi membaca Al Qur'an, karena ucapan itu

akan berlalu, sedangkan bacaan Al Qur'an tidak akan berlalu.

Kemudian mengucapkan shalawat kepada Nabi,

berdasarkan riwayat Abdullah bin Amr bin Al Ash RAr bahwa

Rasulullah SAW bersabda:
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'ot 'ry ,i,)' ,h'; ,iA u ;a tii'otrg o'tsst 'i; ti1

,&)t.rrr t'r 'JU'i dl):- A #\t *i*';" J*
"(6&) yI *.dr gxUr, {6t gfUt gy '"*; ';t:'t ,i:t 3

'€*'t ,s$ vrlJ;i vt;r'^nt, -i.ailry -Ll, $L;)

uApabila hamu mendengar muadzin mengumandongkan odtran,

naka ucaphonlah seperti yang diucaphan muadzin Kemudian

bershalawatlah kepadahu Sesungguhnya orang yang mengucaphan

shalawat satu kali kepadahu, maha Allah SVT membalosnya

dengan sepuluh hebaihan Kemudian memohon wasilah kepada

Allah SWT dengan mengucaphan,'Ya Allah Tuhon Pemilih setuan

yong sempurno ini dan shalat yang ahan didirihan, berikanlah

wasilah dan heutamaan hepada Muhammad, serta bangkitkonlah ia

di tempat yang terpair, Wng telah Enghauianiifun."

Diriwayatkan oleh Jabir RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda:

-y't U evr'i * U; ii'it'4JJ.,i- ; Jtt';.
usiapa yang mengucapkan itu ketika mendengar seruan adzan,

maha ia layak mendapathan syataat*u pada Hari Kiamal'

Saat adzan Maghrib mengucapkan:

,),iru $lr!'-t;lt ltW )t'l;.!$ lJr*i1 tt,'"6ist

te Kata 6& tiOa< t€rdapat dalam mdan Al Lh.ha&&ab naslcah Ar-Rukbi.

Dernikian juga dengan naskah Al Mutawaklciliyah.

Sementarakm.tr dan d t€rded dalam nssloh c€talon pertama.
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nYa Allah, ini menyambut malam-Mu dan meninggalkan siang-Mu,
serta diperdengarhannya suara-suara (yan{ mcnyeru hepado-Mu,
maka ampunilah kami"

Itu karena Rasulullah SAW memerintahkan Ummu
Salamah RA untuk mengucapkan itu dan berdoa kepada AIIah
SWT antara allzan dan iqamat, berdasarkan riwayat Anas RA
dari Rasulullah SAW:

ifut:pr;trr 
,;,,;l 

,rfur L1

"Sesungguhhya doo di antara adzan dan iqamat tidah ditolak.,

Penjelasan:

Hadits Umar dan Abdullatr bin Amr bin Al Ash RA
diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh yang ia sebutkan.

Hadits Jabir diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan lafazh ini.

Hadits Ummu Salamah diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-
Tirmidzi. Dalam sanadnya terdapat perawi yangmajhul.

Hadits Anas diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia
berkata, "Hadits hasan."

Dalam Shahih Muslim, diriwayatkan dari Sa,ad bin Abi
Waqqash RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

'ar;'t i-t-, t' i,l a1t oi Wi o\4t!;- e
r;, )Z*,i. t; yt,

, . ,l ,,2 trc. .ra. tq.bl 4_ft oJ..P l-L.:x,r

J$';
lit {

'^3t {'}b .t } f>t-,)r*j
"Siapa yang kettka mendengar muadzin (telah
mengumandangkan adzan), kemudian ia mengucapkan, ,Aht

bersalai tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sehttu
bagi Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba serta
utusan Allah. Afu ridha Allah SWT menjadi Tuhanht,
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Ifiuhamrad sebagai rosul, dan Islan sebagai agonaht', nolu
dosanya dian1runi."

Makna wasilahadalah kedudukan di dalam t*g"
Disebutkan dalam Shahih Muslim dari AMullah bin Amr bin

Al Ash RA, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersaMa:

J:"'i ry * th'i i;{ 6 J4 tit,, o'tpt f,.; t;t,

,13ri',V:;r J. itr t;L n U* W.*'?nt *iru *
a

,f orrl oi 1:r?, i' ;+ 'u #lr ,;3 i iai' d:tp:at;Ut'i*UlteJt,*';
"Apabila kamu mendengar muadzin moka ucapkonloh seperti

yang ia ucapkan Kemudian berslwlou,atl:ah kcpadaht.

Sesungguhnya siapa pun yang bershalau,at untukku sebanyak

satu kali, maka Allah SW membalosnya dengan sepuluh.

Kemudian mohonkanlah wasilah untukht Sesungguhnya

wasilah adalah tempat di dalam surga yang tidak layak kecuali

bagi seorang hamba dri hamba-hamba Allah. Aht berharap

ahtlah hamba itu. Siapa yang memohonkan wasilah untuklat,

maka ia layak mendapatkan syafaotfu

Kalimat -$rilt i;ft$ adalah senran adz$. Disebutkan dengan

senran yang sempuma karena kepempumaanny4 keagungannya dan

keselamatannya dari berbagai kekurangan yang ada pada kalimat

selainnya.

Makra *riri>Ur adalah shalat yang akan didirikan.

Kalimat vjJn rirli 6empat yang terpujr) ditulis demikian

dalam Al Muhadzdzab, dala4 bentuk nakirah. Demikian juga yang

terdapat dalam Shohih At Butihuf dan semua kitab hadits. Inilatr yang

shahih. Jadi, kalimat: 'ttb2 c$ berfiurgsi sebagai badal. Atau
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monshub, disebabkan l'il (kata kerja) yang mahdzuf. Kalimat
lengkapnya: 'ai.tei *rlt 'o9l (Yang aku maksudkan adalah [tempat]
yang telah Engkau janjikan). Atalu marfu' sebagai khabar terhadap

mubtada' yang mahdzuf,,'^f&i ,t;n't $ (tempat yang telah engkau
janjikan).

Adapun yang terdapat dalam At-Tanbihdan kebanyakan kitab

fikih adalah ifit i6i', ria* shahih dalam periwayatan. Perbuatan

Rasulullatr SAW telah sesuai dengan Al Qur'an, seperti yang

disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya, "Mudah-mudahan

Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpujl. " (Qs. Al Israa'

llTl:79) Harus dihapal seperti ini.

Kalimat: dttiS'n * maknanya yaitu, ia diliputi syafaat, ia
diberi syafaat, dan syafaat itu turun kepadanya.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, ia dikelilingi
syafaat.

Hukum-hukum pasal ini: Para ulama madzhab Syaf i
berkata, "Dianjurkan bagi muadzin setelah mengumandangkan adzarr

agar mengucapkan doa-doa yang disebutkan tadi, bershalawat kepada

Nabi, memohon wasilah,berdoa antara adzandan iqamat, serta berdoa

ketika adzan Maghrib. Dianjurkan agar orang yang mendengar

muadzinmengikuti ucapan muadzin.Pada lafazh al hai'latoin: rlb e
l*it ,* ,.? ifut asiu mensucapkan: lt il ij yi? r.Jika telah
selesai mengikuti ucapan muadzin, dianjurkan membaca semua doa

yang telatr disebutkan tadi. Ketika mendengar muadzin mengucapkan:

iit 'u "p'{l*ilr,maka mengucapk an: o:iit i* (Engkau benar dan

engkau telah berbuat kebaikan)." tnilah yang masyhur.

Ar-Raf i menyebutkan satu pendapat, yaitu mengucapkan,

"sungguh Rasulullatr SAW telatr benar. Shalat lebih baik daripada

tidur."
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Dianju*an agar orang yang mendengar iqamat mengucapkan

seperti lafazh iqamat, kecuali pada kalimatt *'6 fi iyglr *g li
iillr, mengucapkan kalimat: rairsl5,ilr rgrif (Semoga Allah SWT

menegakkan dan mengabadikannya). Demikian menurut jumhur

ulama madztrab Syaf i, kecuali Al Ghazali, ia meriwayatkan satu

pendapat dalam Al Basith dari penulis At-Taqrib, batrwa tidak

dianjurkan mengikuti ucapan iqamat, kecuali pada kalimat: gjti li
i'lrilr g;ri fi if&Jr. Pendapat imsyadzdandtn'if.

Para ulama madzhab Syafi'i berkat4 *Dianjurkan mengikuti

ucapan muadzin dalam setiap kalimat setelatr muadzin selesai

mengucapkannya. Tidak beriringan dan tidak pula mengakhirkannya

hingga muaclzin selesai mengucapkannya I4 .brrgasarkan hadits

Umar RA, ia berkata 'Mengucapkan, l! 1 6I Ii JF I sebanyak

empat kali dalam adzm dart dua kali dalam iqamat. Diucapkan setelatr

muadzin selesai mengumandangkan kahyat: ,)b 'A glltr ,)b .i?
gfir. Pada ucapan at-tatswib: 9:1t'u';i il,hlt,mengucapk 

^, 
'ts:t:o

etTfs sebanyak dua kali'.u Disebutkan oleh Ar-Ruyani dalarn Al
Hilyah dan lainnya.

Dianjurkan bershala'rpat kepada Rasulullatr SAW setelah

selesai. Kemudian memohon wasilah. Dianjurkan pula bagi muadzin

dan orang yang mendengamya. Demikian juga dengan doa di antara

adzandan iqamat.

Para ulama madztrab Syaf i berkata, "Dianjurkan bagi orang

yang mengikuti ucapan muodzin agar mengucapkan seperti yang

diucapkan muadzin, kecuali pada lafazh al lai'alatain: 9fui ,;b'rf
gyi, ,P itg*u menunjukkan keridhaannya mengikuti senran ad"an

dan persetujuannya terhadap semua itu. Lafazh al hai'alah adalah

senrnn agar melaksanakan shalat, malca tidak layak diucapkan oleh
orang lain selain muadzin, dan oraog yeng mengikutinya
mengucapkan' iirr. it ij li i?'t karena itu merupakan penyeratran

sepenuhnya kepada Allah SWT.
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,, Dalam Shqhih Al Bukhar, dan Muslim diseburkan dari Abu
Musa Al Asy'ari RA, bahwaRasulullah SAW bersabda:

;r.it :F'u"f ly I ,i,t, J? |
"Ucapan, 'Tiada dqta dan kchtatan selain dengan Allah',
adalah satu perbendaharaan dari beberapa perbendaharaan
surga'. "

Para ulama madzhab Syafi'i berkat4 "Dianjurkan mengikuti
ucapan muadzin bagi setiap orang"yang mendengarnya, baik dalam
keadaan suci, berhadats, junub, maupun haid, baik orang yang telatr
dewasa maupun anak kecilo karena ucapan itu adalatr dzikir. Mereka
semua adalah orang-orang yang boleh berdzikir. Dikecualikan orang
yang sedang shalat, orang yang berada di tempat buang air, dan orang
yang sedang melakukan jima'. Jika telah selesai buang ur dan jima',
maka boleh mengikuti ucapan muadzin. Demikian disebutkan dalam
Al Hawi dan lainnya.

Jika didengarkan oleh orang yang sedang membaca Al eur'an,
atau dzikir, atau belajar ilmu, atau lainnya, maka orang tersebut harus
menghentikannya dan mengikuti ucapan muadzin, kemudian kembali
kepada aktivitas sebelumnya jika memang berkehendak demikian.

Jika seseorang sedang melaksanakan shalat wajib atau shalat
sunah, maka Imam Syafi'i dan para ulama madzhab syafi'i berkata,
"Tidak boleh mengikuti ucapan muadzin ketika sedang shalat. Namun
jika telah melaksanakan shalat, maka mengikuti ucapan muadzin."

Para ulama Khurasan meriwayatkan satu. pendapat, batrwa
dianjurkan mengikuti ucapan imam ketika sedang melaksanakan
shalat. Pendapat int syadz dha'if (lematr dan nyeleneh -ed).

Jika kami berpendapat menurut madzhab Syaf i, maka orang
yang sedang melaksanakan shalat tidak boleh mengikuti ucapan
muadzin. Jika ia tetap mengikuti ucapan muadzin, maka ada. dua
pendapat:
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Pertama: Hukunmya makrtrh. Ini pendapat al ashah'

Kedua: HukumnYa tidak maknrh

Ada pendapat yang mengatakan boleh, tidak dianjurkan untuk

dilakukan, juga tidak dianjurkan untuk ditinggalkan, serta tidak

makruh. Ini pendapat pilihan Syaikh Ali As-Sanji dan Imam Al

Haramain.

Jika mengikuti muadzin pada lafazh-lafazh dzikir dan

mengucapk*, jlr,, l\r:.ir.ti J? | pada al hai'alatain, maka shalatnya

tidak batal, karena bacaan-bacaan tersebut adalah dzikir, dan shalat

tidak dibatalkan, oleh bacaan dzikir. Jika pada al hai'alah ia

mengdcapkan, glUjit ,)b e $:a, ib 7 padatral ia sedang

melaksanakan shaht, dan ia tafuu ini merupakan ucapan manusia

(bukan dzikir atau doa), maka shalatnya batal. Namun jika ia lupa

bahwa ia sedang shalat, maka shalatnya tidak batal..Jika ia sadar

batrwa ia. sedang shalat, tetapi ia tidak mengetahui bahwa ini

merupakan ucapan manusia, maka ia dilarang mengucapkannya.

Apakah shalatnya batal? Ada dua pendapat, yang diriwayatkan oleh

Al Qadhi Husein dalam ta'liqnya dan lainnya, Menurut pendapat al

ashah tidak batal. Demikian menurirt jumhur ulama, diantaranya

Syaikh Abu Hamid, penulis Al Hawi, Al Mahamili, penulis lsy-
Syamil dan Al lbanah, Al Mutawalli, serta penulis Al Uddah. Mereka

berkata, .oorang yang lupa itu melakukan sujud satrwi. Demikian juga

orang yang tidak tahu. Jadi, shalatrya tidak batal, karena ia berbicara

dalam shalatnya karena lupa."

Al Qadhi Husein berkat4 "Jika pada at-tatswib ia
mengucapkan: ctsT.s .:*, maka itu sama dengan ucapan: e'e
grul, d" e g:i&ilt, karena ucapan tersebut merupakan kalimat

manusia. Demikian juga jika mengucapkan, ?it 'U V 'a:lblr. lka
mengucapk*r, '1.at ;;o fu,-rk lt )*.t,Oi nav,a shalatnya tidak

batal. Jika mengucapkan: a)&lt 9-1ti ltl maka shalatnya batal, sama
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seperti ucapan: 'ay,:a, g}6 (u/aktu shalat telah tiba). Jika
mengucaplan: (grs?l ilr ri;6f (semoga Allah menegakkannya) atau: ir
Qlt: Wt i (Yu Allah, tegakkan dan kekalkanlatr) maka shalatnya
tidak batal. Ini adalatr pendapat Al Qadhi. pendapat ini benar.

Mereka sepakat untuk tidak mengikuti ucapan muadzin bila
sedang membaca Al Faatihatr, karena itu makruh. Ulama yang
meriwayatkan kesepakatan ulasra tentang ini adalah Imam Al
Haramain. Mereka berkata, 'Tika tetap mengikuti ucapao muadzin
maka wajib mengulangi bacaan Al Faarihatr. Tidak ada perbedaan
pendapat dalam masalatr ini, karena tidak dianjurkan. Berbeda dengan
orang yang mengaminkan imam, ia tidak wajib mengulangi bacaan Al
Faatihatrnya." Demikian menurut pendapat ar ashah, karena
mengucapkan amin memang dianjurkan

Penulis Asy-syamil berkata: Abu Ishaq berkat4 "penekanan
mengikuti muadzin setelatr selesai shalat tidak sama seperti penekanan
dalam hal mengikuti ucapan muadzindi luar shalat.,'

Penulis Al Hawi berkata, ,Jika seseorang yang sedang
melaksanakan thawaf mendengar adzan, maka ia mengikuti ucapan
muadzin ketika ia sedang thawaf tersebut, karena dalam thawaf tidak
dilarang berbicara.'

Cabang: Jika mendengar muadzin(lain) setelah adzntyang
dikumandangkan seorang muadzin, maka apakatr hanya dikhususkan
mengikuti muadzin pertama? Atau dianjurtan mengikuti semua
muadzin?

Dalam masalatr ini ada perbedaan pendapat di kalangan salaf.

Diriwayatkan oleh Al Qadhi Iyadh dalam syarh shohih
Muslim. Aku tidak melihat ada pendapat ulama madztrab syafi,i
dalam masalah ini.

Masalatr ini mengandung banyak kemungkinan.
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Pendapat pilihan dapat dikatakan bahwa mengikuti ucapan

muadzin merupakan sunatr yang ditekankan dan makruh

meninggalkanny4 berdasarkan hadits yang jelas memerintahkan itu'

Ini dikhususkan untuk adzan yang pertama, katena perintah tersebut

tidak mengandung pengUtangan. Adapun dasar keutamaan dan balasan

patrala dalam mengikuti ucapan muadzin tersebut tidak ada

pengkhususan.

Cabang:Menurutmadztrab.syaft'i,mengikutiucapan
muadzin hukumnya sunah, bukan wajib. Demikian pula menurut

jumhur ulama.

Ath-Thatrawi meriwayatkan pendapat yang berbeda dengan

sebagian salaf tentang kewajiban mengikuti ucapan muadzin, yang

diriwayatkan oleh Al Qadhi IYadh.

cabang: Menurut maddrab Syaf i dan jumhur, semua ucapan

muadzin diikuti dalam semua kalimatnya'

Dari Malik ada dua riwayat, dan salah satu riwayat seperti

pendapat jumhur. Sedangkan riwayat kedua yaitu, diikuti hingga aktrir

dua kalimat syahadat saja, karena itulatr kalimat-kalimat dzikir,

sedangkan katimat setelahnya, sebagiannya dzikir dan sebagiannya

lagi pengulangan terhadap kalimat sebelumnya'

Dalil jumhur ulama adalahhadits Umar RA'

Cabang:Akutidakmenemukanpendapatparaulama
madztrab Syafi'i tentang apakah dianjurkan mengikuti 'ucapan

muadzindalam at-tarji'2o. Ada kempngkinan tidak dianjurka4, karena

tidak dapat didengar. Ada kemungkinan pula dianjurkan, berdasarkan

saMa Rasulullah SAW:

,o At-Tarii'artinya menyebutkan dua kalimat syahadat-sebanyak dua kali secara

pelan sebeium menyebutkannya dengan suara nyaring ketika adzan'
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iAv U,ji'o'4i- o;'gt'i,; r;y

"Apabila kamu mendengu rruadzin maka ucapkanlah seperti
yang ia ucapkan."

At'tarji' termasuk ucapan yang diucapkan muadzin Rasulullatl
SAW tidak bersabda, "Ucapkanlatr seperti yang kamu dengar.',
Pendapat ini lebih kuat dan lebih hati-hati.

' Cabang: Seseorang yang melihat muadzin dan mengetatrui
muadzin tersebut mengumandangkan adzan, tetapi ia tidak
mendengarnya karena jauh atau tuli, maka tidak disyariatkan baginya
trntuk mengikuti ucapan muadzin tersebut, karena mengikuti ucapan
muadzin itu berkaitan dengan pendengaran. Hadits telah menjelaskan
syarat tersebut. Hal ini dapat diqiyaskan (analogi) terhadap ucapan
untuk orang bersin, yang tidak disyariatkan mengucapkan
yarhamulrallah kecuali ia mendengar ucapan alhamdulillah-nya.

Cabang: Seseorang yang mendengar muadzin, tetapi tidak
mengikuti ucapan muadrin hingga selesai. Saya tidak melihat ada
pendapat para ulama madzhab Syaf i yang menolaknya, apakatr
dianjurkan mengikuti ucapan muadzin setelah adzan selesai
dikumandangkan, atau tidak?

Menurut pendapat azh-zhahir,ucapan muadzindiikuti sejenak
setelatr adzan dikumandangkan, dan tidak diikuti lagi jika jarak
pemisahnya terlalu lama.

Imam Al Haramain berkata, "Jika seseorang mendengar 
^droketika ia sedang shalat, dan ia tidak mengikuti ucapan muadzin,maka

selayaknya ia mengucapkan ucapan muadzin langsung setelatr salam.
Jika jaraknya terlalu larnq maka seperti meninggalkan sujud satrwi.
Masalah ini akan dijelaskan secara rinci pada tempatnya.
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cabang: Telatr kami sebutkan batrwa menurut madzhab

Syaf i yang masyhur, makruh hukumnya bagi orang yang sedang

shalat mengikuti ucapan muadzin, baik shalat wajib maupun shalat

sunah. Demikian menurut sekelompok salaf'

Dari Malik ada tiga riwaYat:

Pertama: Mengikuti ucapan muadzin'

Kedua: Mengikuti ucapan muadzin jika shalat yang sedang

dilaksanakan adalatr shalat sr.rnah.

Ketiga; Tidak mengikuti ucapan muadzin jika yang

dilaksanakan adalah shalat wajib'

18.Asy.Syiraziberkata,..Dianjurkanduduksejenakdi
antara allzan dan iqamat. Duduk-untuk menunggu jamaah,

karena yang dilihat Abduilah bin Zaid RA dalam tidurnya

(mimpi)nya adalah adztn dan duduk sejenak Jika adzan

disambung dengan iqamat, maka banyak orang yang akan

ketinggalan shalat jamaah, sehingga tujuan adzan tidak tercapai.

Dianjurkan berpindah tempat dari tempat adzan ke tempat lain

untuk iqamat. Ini berdasarkan riwayat dalam hadits Abdullah

bin Zaid, ,,Kemudian.mundur tidak terlalu jauh, kemudian ia

mengucapkan seperti apa yang ia ucapkan (dalam adzan) dan ia

jadikan tunggal (satu kali"satu kali)."

Penjelasan:

Hadits Abdullah bin zaid ini diriwayatkan oleh Abu Daud

dengan sanad shahih. sebagiannya diriwayatkan oleh At-Tinnidzi

dengan suatu jalur periwayatan kepada Abu Daud, ia berkata, "Hasan

shahih,sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam awal bab ini."
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Masalah:
Para ulama madzhab Syafi'i sepakat bahwa duduk sejenak

tersebut dianjurkan selama kira-kira cukup untuk 'mengumpulkan

jamaah, kecuali pada shalat Maghrib, maka tidak boleh diakhirkan,
karena waktunya sempit. oreh karena itu, biasanya orang terah
berkumpul sebelum shalat Maghrib.

Dianjurkan memisahkan antara adzan dan iqamat dengan
dengan duduk sejenak, atau diam sejenak, atau har lainnya seperti itu.
Ini menurut madzhab syaf i, tidak ada perbedaan pendapat dalam
masalah ini menurut madzhab syafi'i. Demikian- juga menurut
Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad. Satu riwayat dari Abu Hanifah.

Malik dan Abu Hanifatr berkata dalam pendapat yang masyhur
dari beliau, "Tidak ada duduk antara adzandengan iqamat.,,

Adapun anjuran agar berpindatr tempat untuk iqamat ke tempat
lain selain dari tempat adzan, adalatr masalah yang telatr disepakati
berdasarkan hadits.

19. Asy-syirazi berkata, ..Dianjurkan orang yang iqamat
adalah orang yang mengumandangkan adzan, karena Ziyad bin
Al Harits Ash-shuda'i mengumandangkan adzan, kemudian BilaI
datang untuk iqamat, lalu Rasulullah SAW bersabda:

e'rir o\f o1:, o\f ir,L ef "01

usesungguhnya saudara shuda' terah adzarl siqa yang adzan
moko diolah yang iqantot,,

Namun boleh-boreh saja jika yang iqamat bukanlah orang
yang mengumandangkan adzan, krrena Bilar juga perrah adzan,
lalu iqamat dikumandangkan oreh Abduttah bin ?,.id.
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Penielasan.?

Hadits ziyadbin Al Harits diriwayatkan oleh Abu Daud, At-

Tirmidzi, dan lainnYa.

At-Tirmidzi dan Al Baghawi berkata, "Dalam sanadnya

terdapat perawi Yarrg dha' if-"

Al Baihaqi memberikan komentar, 
*Jika ini shahih,maka lebih

utama dari hadits Abdullah bn Zatd, batrwa Bilal mengumandangkan

udr*r, kemudian Abdullah berkata, 'wahai Rasulullah, aku yang

bermimpi,lalum€ngapaBilalyangmengumandangkanadzan?'
Rasulullatr SAW menjawab,' Kumandanglanloh iqamat'' "

Dalam sanad dan rnatannya terdapat perbedaan, hadits ini

turun pada awal disyariatkannya adzan. Sedangkan hadits Ash-

Shuda,i setelatr itu. Adapun hadits Abdullah bin zud diriwayatkan

oleh Abu Daud dan lainnya. Kami telah menyebutkan pendapat Al

Baihaqi dalam masalatr ini.

Imam Abu Bakar A1 Hazimi berkata dalam An-Nasikh wa Al

MasuWt,"Dalam sanadnya ada sesuafu '"

Para ulama sepakat bahwa jika seseorang mengumandangkan

adzarr,kemudian adaorang lain yang iqamat, maka dibolehkan.

Mereka berbeda pendapat tentang keutamaan'

.Sebagian berpendapat batrwa tidak ada bedanya, karena ini

masalatr yang luas. Ulama yang berpendapat demikian adalatr Malik'

mayoritas ulama Hijaz, Abu Hanifatr, mayoritas ulam Kufah, Abu

Tsaur, dan yang lain.

Sebagian ulama berkata, *Lebih utama jika orang yang

mengumandangkan adzanadalatr orang yang iqamat'"

Imam Syafi,i berkata ..Apabila seseorang mengumandangkan

adzarr, maka aku suka jika ia yang +engumandangkan iqamat'

berdasarkan riwayat, 'siapayong adzan, maka dialahyang iqamat''"
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. Al Hazimi berkata, *Dalil pendapat ini adalah hadits Ash-
Shuda'i, karena sanadnya lebih lunrs daripada hadits Abdullatr bin
zud.Kemudian hadits Ibnu Zaid itu pada awal disyariatkannya ad?,,n,
tatrun pertama Hijratr, sedangkan hadits Ash-Shuda,i setelatr itu. Tidak
diragukan lagi batrwa lebih utama untuk mengambil hadits yang
terakhir. secara objektif dapat dikatakan bahwa masalah irri 

"iurJmasalah yang luas. pernyataan nasakh, padatral nnfuk digabungkan
antara dua hadits tersebut masih mungkin, maka pernyataan nasolch itt
bertentangan dengan hukum asal."

- : Nama gfrilr dengan huruf shad betbuis dhammah, dal
berbaris fathah tanpa tasydid dan dengan madd. Dinisbatkan kepada
rl.t a, boleh bertanwin dan boleh tidal( bertanwin. Ia adalah kpau
kabilah ini. Nama aslinya yaitu yazid bin Harb.

Al Bukhari berkata dalam tarikhnya, ..shuda adalatr nama
suatu kawiisan di yaman.,,

Adzan ziyad Ash-shuda'i pada shalat sub,h ketika dalam
perjalanan, karena pada saat itu Bilal tidak hadir.

Masalah:

Bila yang mengumandargkan adzanjumlatrnya satu orang,
maka ia yang iqamat. Namun bila yang mengumandangkan adzan
jumlatrnya beberapa orang, daram satu kelompok, maka yang iqamat
adalah salah seorang dari mereka (menurut kesepakaran di antara
mereka). Jika mereka bertikai, maka diundi. Jika yang ado,titu satu
per safu, dan yang pertama adaratr muadzin tetap, atau tidak ada
muadzin tetap di antara mereka" maka yang iqamat adalah muadzin
pertama.

. Jika yang mengumandangkan adzan pertama adalah oftmg
asing, sedangkan muadzin seteratrnya adarah muadzin tetap, maka
siapakah yang lebih berhak .ntuk iqamat? Ada dua pendapat, yang
diriwayatkan oleh para ulama Khurasan.
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Pertama: Muadzin tetap, karena dialah yang memiliki kuasa

untuk adzandan iqamat. Ini pendapatal ashah.

Kedua: Orang asing tersebut, karena dengan

mengumandangkan adzanpertama kali, maka diperolehlatr sunah atau

fardhu adzai. Jika masalatrnya seperti ini, kemudian ada orang lain

yang iqamat, sementaxa ia btrkan orang yang memiliki kuasa untuk

iqamat karena telah adzan dan bukan pula orang ffii'g, maka

iqamatrya tetap sah. Demikian menurut madztrab Syafr'i. Demikian

juga menurut Imam Asy-Syirazi dan jumhur ulama.

Para ulama Khurasan meriwayatkan satu pendapat, bahwa

adzanrryatidak sah. Disimpulkan dari pendapat Imam Syafi'i, batrwa

seseorang tidak boleh menyampaikan khutbah Jum'at, sedangkan

yang menjadi imam adalah orang lain. Pendapat ini lemah'

Dianjurkan yang iqamat di satu masjid adalah satu orang,

kecuali tidak mencuktrpi, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa

semua mereka boleh iqamat jika tidak menyebabkan keributan.

Demikian menurut Al Baghawi. Jika yang iqamat orang lain, bukan

orang yang adzarr, maka bertentangan dengan yang utamq namun

tidak makrutr" Walaupun ada pendapat yang mengatakan batrwa

hukumnya makruh. Demikian menurut Al Abdaxi. Pendapat seperti ini

diriwayatkan dari Ahmad.

Sementara ltu" Malik dan Abu Hanifah berkata, *Tidak

makruh."

20. Asy-syirazi berkata, "Dianiurkan onrng yang mendengar

iqamat mengucapkan seperti yang diucapkan orang yang

mengumandangkan iqamat, kecuali pada kalims/. of hoi'alolain'.'Q

L*i; ,)b. ,? ,jlUr.rb 
- 

maka mengucaprran: |r,, llfj,liiT r^.Pad1

i"f"d '{;u; *s-n -"ogo""pLtoz 'ogrlfur'.;;n i Vr'b hi qirii

&;\$ (Semoga Attah SWT menegakkan dan mengekalkannya
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selama ada langit dan bumD. Ini berdasarkan riweyat Abu umamah

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oreh Abu Daud dengan sanad dari
Muhammad bin Tsabit Ar Abdi, dari seorang laki-raki dari negeri
Syam, dari Syat' bin Hausyab, dari Abu umamarr atau ,"uu!-
sahabat Nabi, dari Nabi Muhammad sAw. Hadits im dha,if,karena
laki-laki rersebut maj hul.

Muhammad bin Tsabit Ar Abdi adarah seorang perawi yang
dha'if, berdasarkan kesepakatan atrli hadits. sedangian syar' bin
Hausyab diperselisihkan sifat, adal ah-ny a

Kepastian Imam Asy-syirazi meriwayatkan hadits ini dari Abu
umamah, telah diingkari, dan sebenarnya ia ragu, sebagaimana kami
sebutkan. Akan tetapi keraguan tentang sarrabat Nabi tidak
memudharatkan, sebab semua satrabat iat ,udul (memiliki sifat adil).
Akan tetapi, tidak boleh menyatakan secara pasti bahwa hadits ini dari
Abu umamah jika ada keraguan. Bagaimanapun juga, hadits inidha'if. Akan tetapi hadits dha'if dapat pula aiamuttan dar;
keutamaan-keutamaan amar (fadho'it ar a,mar) berdasarkan
kesepakatan ulama' Ini jawaban terhadap masarah tersebut.

Nama Abu Umamah adalatr Shudayy bin Ajlan, telah
disebutkan dalam bab: Tayamum.

Para ulama madzhab syaf i sepakat barrwa dianjurkan
mengikuti ucapan iqamat, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-
Syir,azi, kecuali pendapat fya&yang telah kami sebutkan dari kitab l/
Basith.

',:.' 21. Asy-syirazi berkata, (Dianjurkan 
muadzin untukjamaah jumtahnya dua, karena ada dua muadzin Rasutu[ahsAw' yaitu Bilar dan Ibnu ummi Mektum RA. Jikr
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membutuhkan tambahan, maka ditetapkan empat muadzin,

karena ada empat muadzin Utsman RA. Dianiurkan adzan satu

per satu, sebagaimana dilakukan oleh Bilal dan lbnu ummi

Maktum, karena lebih sampai dalam hal pemberitahuan

(masuknya waktu shalat).

Penjelasan:

Hadits Bilal dan Ibnu Ummi Makhm adalah hadits shahih,

sebagaimana disebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim.

Imam Syafi'i dan para ulama madztrab Syaf i berkata, "Boleh

saja hanya ada satu muadzin rurtuk satu masjid. Namun Lebih afdhal

jika ada dua muadzin, berdasarkan hadits, jika memang dibuttrhkan

lebih dari itu."

Abu Ali Ath-Thabari berkata "Boleh ditambah hingga empat

muadzin, sebagaimana dilakukan utsman RA. Namun, tidak boleh

lebih dari empat 
'muadzin." 

Pendapat ini diikuti oleh Imam Asy-

Syirazi, Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili, As-sarakhsi, Al Baghawi,

dan penulis Al Uddah: Dikuatkan oleh Ar-Ruyani dan banyak ulama.

Diriwayatkari pula oleh penuli s Al Bayan dari banyak ularna'

Para ulama atrli tahqiq mengingkari riwayat ini berasal dari

Abu Ali, ,.Penetapan (banyaknya muadzin) didasarkan pada

kebutuhan, dan memperhatikan.kebaikan yang ada di dalamnya. Jika

menurut imam ada kebaikan jika ditambatr lebih dari empat, maka

boleh-boleh saja. Jika menurut imam cukup dlua muadzin, maka tidak

perlu ditambah. Inilah pendapat yalnrg shohih, Y,areta jika tambahan

terhadap muadzin yang ada pada masa Rasulullah SAW dilakukan

karena kebutuhan, maka tambahan terhadap muadzin yang ada pada

masa Utsman, lebih utarna untgk dilakgkan, jika memang

dibutuhkan." l
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Al Qadhi Abu Atbrhayyib berkara, *I,nam syaf i berkata
dalam Al umm, "Tidak ada rarangan jqmlah muadzin lebih dari dua
orang."

Abu Ali Ath-Thabari berkata, *Tidak boleh lebih dari empat
muadzin."

Al Qadhi berkata "para ulama madzrrab syrif i berkata,
'Pendapat ini tidak dikenal,.,'

Menurut pendapat yang shahih, jumrah muodzin boreh
ditambatr sesuai keinginan, karena Imam Syafi,i tidak menetapkan
batasan tertentu."

Penulis Asy-syamit berkata, "Ketetapan yang disebutkan Abu
Ali ini tidak disebutkan oleh seorang pun ulama madzhab Syafi,i, dan
hanya ia sendiri yang menyebutkannya. Makna ztratrir ucapan Imam
Syafi' i yaitu, dibolehkan menambatr jumlatl muadzin.

Penulis ArTatimmah berkata" "perkataan Abu Ali tidak
shahih;'

Penulis Al Hmti berkat4 "Jumlah muadzin dua orang. Jika
tidak cukup dua orang karenajamaatr banyak, maka ditarnbah menjadi
empat muadzin. Jika tidak mencukupi, maka ditambah menjadi erurm
muadzin. Jika jamaatr bertirmbatr, maka delapan muadzin. Jumlah
muadzin harus genap, tidak boleh ganjil.,

Pendapat masyhur para ulama madzhab Syaf i adalatr seperti
yang mereka sebutkan ini.

Pendapat yang benar yaitu, penetapan jumlah muadzin
didasarkan pada kebututran dan kebaikan atau kepentingan (maslahat)
bersama.

Abu Ali Al Bandaniji berkata, "Imam syafi'i menyebutkan
secuna nash dalam qaul qadim, bahwa boleh hukumnya menambatr
lebih dari empat muadzin.,,
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Akukatakan,..Inimenurutqaulqadim,namuntidakditentang

o|ehqauljadld.Pendapatinitelatrdijelaskandalammuqaddimah
kitab syarh ini."

Penulis Al Hnyi berkata, "Maksud Imam Syafi'i dan para

ulamamadzhabSyafi'iadala}rparamuadzinyangdijadikanimam
ataupemimpinsebagumuadzintetapsecaraterus.menerus.Jika
bukan muadzintetap, dan andai seluruh orang yang berada di masjid

itumengumandangkanadz:tr.,makamerekatidakdilarang.
Maksudnya mengumandangkan adzan satu per satu' Tidak

menyebabkan keributan dan campur aduk'"

Cabang:Jikadisuafumasjidadadtnmuadzinataulebih,
maka mereka mengumandangkan adzar- safu per safu' sebagaimana

riwayatyalgshahihdarlBilaldanlbnuUmmiMaktum,karenacara
itu lebih sampai dalam pemberitatruan. Jika mereka bertikai tentang

siapa yang memulai adzart, maka mereka diundi. Jika waktunya

sempit, sedangkan masjid besar' Maka mereka mengumandangkan

adzart di setiap aratr agar jarna.h yang beradi kawasan tersebut

mendengar seruan adzat. Jika masjid tersebut kecil, mereka adzan

bersama-sama, j ika tidak menyebabkan keributan'

Penulis Al Hauti dan lainnya berkata' "Mereka s:mua

mengucapkan kalimat adzar- satu per satu' Jika menyebabkan

keributan, maka yang mengumandangkan adzffi satu orang muadzin

saja. Jika mereka bertikai, maka diundi''

SyaikhAbuHarrid,AlQadhiHusein,danlainnyaberkata,
..Jika mereka semua mengumandangkan adzat, padatral sw[a mereka

berbeda-beda,sehinggamenyebabkankeributanbagiorangbanyak'
maka tidak boleh. Jika adzar- dikumandangkan bergantian' Seorang

muadzintidak boleh terlambat dali yang lain, agar tidak habis waktu

shalat, dan agar orang yang mendengar suara adzan teraktrir tidak

menyangka itu adatatr awal wakhr shalat'
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' Imam Syaf i berkata dalam Al lJmm,::r{ku tidak suka jika
muadzin pertama telah mengumandangkan adzan, kemudian imam
memperlambat pelaksanaan shalat agar muadzln kedua mendapat
waktu untuk adzan. Akan tetapi muadzin kedua itu keluar dan tidak
mengumandangkan adzan (lagi) dengan keluarnya imam.,,

Cabang: Para ulama madzhab Syafi,i berbeda pendapat
tentang adzan Jumat.

Al Mahamili berkata dalam At Majmu', "Imam syaf i berkata,
'Aku suka jika pada hari Jum'at hanya ada satu adzandi sisi mimbar.
Dianjurkan muadzin jumlahnya satu orang, karena yang
mengumandangkan adz.ar pada hari Jum'at untuk Rasulullatr sAw
hanya Bilal'.'Ini ucapan Al Mahamili.

Al Bandaniji berkata, ,.Imam Syafi,i berkata, 'Aku suka jika
muadzin pada hari Jum'at jumlahnya satu orang di hadapan imam, jika
imam itu berada di atas mimbar, bukan beberapa orang muadzin.
Demikian juga disebutkan oleh Al eadhi Abu Ath-Thayyib dan
lainny4 bahwa yang mengumandangkan adzan pada hari Jum,at.
jumlatrnya safu orang'."

Imam Syaf i berkata dalam riwayat Al Buwaithi, ..Seruan

pada hari Jum'at adalah ketika imam berada di atas mimbar, para
muadzin adzan di atas menara secara bersama-sama ketika imam
duduk di atas mimbar, agar manusia mendengar dan datang ke masjid.
Jika para muadzin itu telatr selesai adzan, maka imam menyampaikan
ldrutbatr. orang banyak dilarang berjual beli saat itu.,, Ini nash Imam
Syaf i.

Dalam shahih Al Bukharf, bab: Rajarn bagi wanita Hamil
karena Zina, ada riwayat dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, ..umar RA
duduk di atas mimbar pada hari Jum'at. Ketika para muadzin telah
diam (berhenti adzari, umar berdiri, kemudian memuji Allatr
swT....'
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22. Asy-Syirazi berkatar "Boleh hukumnya mengajak para

penguasa melaksanakan shalaL Ini berdasarkan riwayat Aisyah

RA, bahwa Bilal datang seraya berkata, 'Keselamatan untukmu,

wahai Rasutullah, rahmat Allah swT dan berkah-Nya semoga

tercurah untukmu. (Mari melaksanakan) shalat. semoga Allah

memberikan rahmat-Nya kepadamu'. Rasulullah sAw lalu

berkata, 'Perintahkanlah Abu Bahar untuk memimpin shalat""

Ibnu Qusaith berkata, "Bilal menguclpkan salam kepada

Abu Bakar dan umar RA sebagaimana ia mengucapkaT salam

kepada Rasulullah SAW."

Penjelasan:

Dalam shahih Al Bukhari Muslim ada riwayat dari Aisyah, ia

berkata, "Ketika Rasulullatr SAW telatr berat (karena sakit), Bilal

datang memohon izin untuk memimpin shalat. Beliau lalu berkata:

.-f$u'J+5i k (ttt)
"Perintahknnlah Abu Bakar agar memimpin shalat. "

Tambahan yang disebutkan oleh Lnam Asy-syirazi tersebut

tidak terdapat dalam Shahih Al Bukhari Muslim.

Dalam Al MuhadzdzaD redaksinya: q-i', sedangkan dalam

Shahih Al Buphari Muslim redaksinya: ti], bukan dari riwayat

Aisyah.

Adapun Ibnu Qusaith, dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu

Yazid bin Abdillah bin Qusaith bin Usamah bin Umair Al-Laitsi Al

Madani Abu Abdillah. Ia mendengar hadits dari Ibnu Umar, Abu

Hurairatr, dan lainnya. Ia wafat pada tahun 122 H, di Madinah. Ia

perawi y arrg t s iqah (tepercaya)

Makna kalimat, "sesungguhnya Bilal mengucapkan salam

kepada Abu Bakar dan Umar," adalah, ketika Bilal mengajak mereka

melaksanakan shalat. Riwayat ini jauh atau keliru, karena menurut

Al Majmu'SyarahAl Muhadzttzab ll Zg-S



riwayat yang masyhur di ffiangan ulamq Bilal tidak menjadi muadzin
Abu Bakar dzln umar. Namun ada yang mengatakan bahwa Bilal
menjadi muadzin Abu Bakar. Riurayat Ibnu eusaift ini munqathi',
sebab iatidak bertemu dengan Abu Bakar, Umar, dan Bilal RA.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata dalam ta,liqnya, ..Ucapan

9y yuadziry kepa9 para penguasa setelafr ad?ai,dan ucapan: li
ini, & ,f iyAt,,rb 

"aaat 
*uk ,rl,."

Syaiktr Nashr Al Maqdisi, penulis Al Uddah,berkat4 ..Makruh

hukumnya keluar setelatr adzanke pintu rumatr penguasa atau lainnya,
Ialu berkata, 'Marilah kita melaksanakan shalat, wahai penguasa,.
Namun jika datang ke pintu rumah penguasa dan mengucapkan,
'Laksanakan shalat, watrai penguasa', maka htrkumnya boleh."

23. Asy-syirazi berkata: Jika ada orang yang secara
sukarela mengumandangkan adzan, maka muadzin tidak diberi
upah dari baitul mal, karena harta baitur mar digunakan untuk
kepentingan aiau kebaikan, sedangkan dalam perkara ini tidak
ada lagi kepentingan. Jika tidak ada orang yang adzan secara
sukarela, maka muadzin diberi upah seperlima dari seperlima,
karena itu untuk kepentingan atau kebaikan.

Apakah mutadzinboleh diberi gaji? Ada dua pendapat:

Pertama: Tidak boleh, karena alrzan menjadi ibadah bagi
muadzin, maka ibadah tersebut tidak boleh diberi Eajir'sama
seperti imam shalat. rni merupakan pendapat pilihan syaikh Abu
Hamid.

Kedua: Boleh, karena adzan merupakan amal yang
diketahui, maka muadzin boleh mengambil upah dari perbuatan
tersebut Dengan demikian, gaji boleh diambil dari pekerjaan
tercebut, sama seperti pekerjaan lainnya.
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Penjelasan:

Kalimat: i; ,; i,i lmua*t untuk dirinya) bertungsi untuk

membedakannyu a"ng* ibadatr haji.

Kalimat: iji.l hu te*a yang diketahui), bertungsi untuk

membedakannya dengan qadha.

Kalimat: * Oilt f*i \'fr-(Boleh mengambil rezeki atau upah

dari perbuatan iersebut) berfungsi untuk membedakannya dengan

perbuatan maksiat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa berfungsi

untuk membedakannya dengan shalat sendirian.

Imam Syaf i berkata dalam Al Umm, "Aku suka jika para

muadzin itu sukarela. Imam tidak perlu memberi upah kepada mereka

jika imam mendapatkan orang yang mau mengumandangkan adzan

secara sukarela, orang yang amanatr, kecuali i*uq memberikan upatr

dari hartanya sendiri. Aku tidak menyangka ada seseorang yang

berada di hegeri yang penduduknya banyak, sulit mendapatkan

seorang muadz;in yang ariranah dan sukarela. Jika ia memang tidak

menemukanny4 maka boleh hukumnya memberi upah kepada

muadzin. Tidak boleh memberi upatr kecuali seperlima dari seperlima

bagian Rasulullah SAW. Tidak boleh memberi upah lain yang berasal

dari harta rampasan perang, karena setiap harta telatr ada pemiliknya'

sesuai dengan sifatnya. Tidak boleh diberi upah dari zakat. Muadzin

boleh mengambil upatr jika ia diberi uPfr, seperti yang telah saya

sebutkan, bahwa muadzin diberi. Muadzin tidak boleh mengambil

tanpa diberi." Ini adalah nash Imam Syaf i secara tekstual. Diikuti

oleh para ulama madzhab Syafi'i secara keselunrhan, semuanya

sepakat.

Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Al Ash RA, ia berkata,

"Akhir yang drjanjikan Rasulullah SAW kepada saya adalatr, aku

mengangkat muadzinyang tidak mengambil upatr dari adzantrrya."

Diriwayatkan oleh At-Tirm idzi, iaberkata, "Hadits hdsan.n
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Para ulama madztrab Syaf i berkata, "Imam tidak boleh
memberikan upatr kepada seorang muadzinjika ada muadzin yang jujur
dan mau adznsecara strkarela." Demikian disebutkan secara nash.

Al Qadhi Husein berkata, "Itu karena imam di baitul mal sama
seperti penerima wasiat harta anak yatim. Jika penerima wasiat itu
menemukan ada orang yang mau bekerja unfuk harta anak yatim
secara sukarela, maka ia tidak boleh menggaji orrurg lain dari harta
anak yatim tersebut. Demikian juga dengan imam. Jika ada orang
yang fasik dan ingin mengumandangkan adzan dengan sukarela,
sementdra ada seorang pria jujur, akan tetapi ia adzat dengan
mengharapkan imbalan, maka menurut madztrab Syafi,i, sang imam
sebaiknya memberikan upatr kepada muadzin yang jujur tersebut.
Demikian juga menurut Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili, Al
Bandaniji, penulis Asy-Syamil, penulis At Mu'tamad, dan jumhur
ulama. Ini adalatr zhahir nash seperti yang telatr kami sebutkan.

. Penulis At-Tatimmahmenyebutkanduapendapat:

Pertama: Mua&inyang adil diberi upah.

Kedua: Muadzin fasik yang sukarela lebih utama. pendapat ini
lematr.

Jik a ada muadzin sukarela yang suaranya bagus, sementara ada
muadzin lain yang lebih bagus, maka apakah imam boleh memberi
upah kepada muadzin yang suaranya lebih bagus? Ada dua pendapat,
yang diriwayatkan oleh Al Qadhi, Al Mutawalli, Al Baghawi, dan
lainnya.

Ibnu Suraij, Al Qaffal, dan Syaikh Abu Muhammad berkata,
"Tidak boleh memberi upah. Menurut pendapat al ashah, imam boreh
memberikan upatr jika menurutnya ada kebaikan,,karena perbedaan
antara dua muadzin tersebut sangat nyata, terkait dengan maslatrat

ftebaikan) yang ada di dalamnya.
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Al Qadhi dan Al Mutawatli berkata "Kedua pendapat ini

berdasarkan dua pendapat Ima6 Syafi'i dalam At Umm tentang

masalatr apabila istri meminta upah unttrk menyusui il*, sedangkan

bapaknyq mendapatkan perempuan,lain yang mau men)rusui anaknya

secara strkarela."

Para ulama madzhab Syaf i berkata "Upatr muadzin

seperlima dari seperlima fai' dan ghonimah (harta rampasan). Juga

empat perlima darifai',jika kami katakan baftwa itu untuk kebaikan.

Selayalcnya tidak dikhususkan seperti itu, tetaPi diberi upatr dari

semua harta untgk kebaikan karirn muslim, seperti harta yang

diperoleh baitul mal dan harta yang hilang.sedangkan pemiliknya

tidak diketatrui, dan lainnya."

Para ulama madztrab Syaf i berkata, *Gaji disesuaikan dengan

kebutuhan. Jika di suatu negeri ada satu masjid, maka diberikan upatt

sesuai kebutuhan untuk satu orang'muadzin atau beberapa orang

muadzin, sebagaimana disebutkan tadi. Jika ada beberapa masjid, dan

tidak mungkin mengumpulkan beberapa orang di satu masjid, maka

diberikan upatr kepada beberapa orang muadzin untuk beberapa

masjid sesuai dengan kebutuhan mereka, dan syiar Islam dapat

terlaksana. Jika memungkinkan tanpa ada kesulitan, maka ada dua

pendapat yang masyhur dalam kitab-kitab ulama Khurasan:

Pertama: Paru mindziz dikumpulkan, kemudian diberikan

upah kepada salatr seorang dari mereka

Ke&ta: Paru mndzintidak dikgnrpulkan" tetapi semrpnya diberi

npah agr masjid-masjid tidak terbe'ngkalai. hi pendapat al aslwh.

Al Qadhi Husein berkata, "Itu karena memperbanyak jamaatt

dan melaksanakan shalat berjamaatr di beberapa masjid, lebih banyak

keutauraannya daripada dilaksanakan di satu masjid. Jika di baittrlmal

tidak ada dana yang cukup, m?t54 dimulai dari perkara terpenting,

yaitu memberikan upatr kepada muadzin masjid jami', dan adzart

shalat Jum'at lebih penting daripada yang lainnya."
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Cabang: Tentang ,bolehnya menggaji muadzin, ada tiga
pendapat:

Pertama: Imam boleh memberikan gaji dari baitul mal, dari
hartanya sendiri, dari anggota masyarakat sekitar, dan dari orang lain.
Ini pendapat al ashah. Diriwayatkan oleh Al eadhi Abu Ath-Thayyib
dari Abu Ali Ath-Thabari dan mayoritas ulama madztrab syafi,i.
D-iriwafltkan pula oleh Al Mutawalli, penulis Adz-Dzakiha,rr, dan Al
Abdari dari mayoritas ulama madzhab Syafili. Dinyatakan shahih oleh
af Qaani Abu Ath-Thayyib, Al Faurani, Imam Al,Haramain, Ibnu
Ash-s-habbagh, Al Mutawalli, Al Ghazali dalarn Al Basith,Al Harasi
dalam Az-zawcy, fi Al Khitaf, Asy-syasyi dalam Ar Mu'tamad, Ar-
Rafi'i, dan lainnya. Pendapat ini dipegang oleh Al Ghazali .dalan Al
Khulashah dan Ar-Ruyani dalam Al Hilyah.Ini merupakan pendapat
Malik dan Daud.

Kedua: Tidak ada yury boreh memberikan gaji. Demikian
menurut syaikh Abu Hamid, penulis Al Hawi,Al eaffal, dishahihkan
oleh Al Mahamili, Al Bandaniji, Al Baghawi, dan lainnya Demikian
juga menurut Al Auza'i, Abu Hanifatr, Ahmad, dan Ibnu Al Mundzir.

Ketiga: Imam boleh memberikan gaji, sedangkan anggota
masyarakat tidak boleh

Dalil yang menyatakan semua boleh memberikan gaji,
posisinya lebih kuat, sebagaimana disebutkan oleh Asy-syirazi.

Para ulama madzhab Syafi,i berkat4 *Jika kami
memperbolehkan imam mernberikan gaji dari baitul od, maka
dibolehkan, sebagaimana diborehkan memberikan upah dari baitul
mal, dalam hal perbedaan dan kesesuaiannya.,'

Penulis At-Tahdzib berkata" 'Tika imam memberikan gaji dari
baitrd mal, maka tidak pelu mer{elaskan masa, narirun ctrkup berkata,
'Aku menggaji engkau agar engkatr mengumandangkan adzfridi masjid
ini pada waktu-waktu shdat setiap bulan 

fensan 
bararan sekian2.,,
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Jika imam memberikan gaji dari harta pribadi, atau anggota

masyarakat, maka apakatr disyaratkan menjelaskan masanya?

Disyaratkan. Ini pendapat al ashah.Iqamat termasuk dalam gaji unhrk

adz6. Tidak boleh memberikan gaji untuk adzan saja, karena tidak

adabeban pada iqamat. Berbeda dengan adzan.

Ar-Raf i berkata, "Bentuk ini tetap mengandung masalah'"

Demikian disebu&an As-sarakhsi dalan Al Amali. Jika imam

mensyaratkan upah dari baitul rld, maka tidak . disyaratkan

menyebutkan aktrir masanya, nlm1n cukup menyebutkan batrwa

setiap bulan sekian atau setiap tatnm sekian. Sama seperti iiryah dan

kharaj.

Jika ia syaratkan dari hartanya sendiri, maka ada dua pendapat:

l. Seperti ini.

2. Disyaratkan, salna sePerti upah untuk suatu pekerjaan'

Penulis Adz-Dzakha'ir berkata, "Perbedaan antara upatl

dengan gaji yaittr, upatr diberikan sectrkupnya untuk muadzin dan

keluarganya, sedangkan gaji merupakan pemberian dengan adanya

kesepakatan saling ridha. u

Adapun hadits Utsman bin Abu Al Ash, "Yang disebutkan

Rasulullatr SAW kepada}u adalatr mengangkat muadzin yang tidak

mengambil gaji dari adzannya," yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,

dan ia berkata, "Hadits hasan," mengandung makna anjuran."

Cabang: Beberapa masalatr yang berkaitan dengan bab ini:

Pertama: Para ulama madztrab Syaf i berkata, "Dianjurkan

adz.an itu dekat masjid."

Kedua: Makruh hukumnya keluar dari masjid setelatr adzan,

sebelum melaksanakan shalat, kecuali ada udztr. Masalatr ini telatt

Al Majmu'SlarahAl Muhadzdzab ll Zgf



dibahas lengkap dengan dalilnya pada akhir bab yang mewajibkan
mandi.

Sekelompok ulama madztrab syafi'i menyebutkan masalah ini
dalam bab ini.

Ketiga: Dianjurkan jarnaah masjid yang tinggal dekat dari
masjid tidak mencukupkan dengan adzan sebagian mereka. Akan
tetapi adzarl dikumandangkan di setiap masjid. Demikian disebutkan
penulis At Uddahdan lainnya.

Keempat: Al Bandaniji dan penulis Al Bayan berkat4
"Dianjurkan muadzin mengucapkan setiap akhir kalimat adzan secara
w aq/: karena diriwayatkan demikian. "

AI Harawi berkata, "Kebanyakan orang rnengucapkan: jff trt
dengan baris dhammah padahuruf ra'."

AbuAl Abbas Al Mubarradberkata,'Padakalimat 'Ft b, ,gh,
huruf ra'yang pertama berbursfathahdan huruf ra: yang kedua berbaris
suhtn, karena adzar, didengarkan secara *o![,.seperti kalimat: ,]b 7
grri, e rf $elt.Asalnyaadalah: /,iint /,t?nt hurufrc'pertamadan
kedua berbaris sukun. Kemudian hwuf alifpada lafazh: iir yang kedua
diberi baris fathah, karena hrtruf ra' sebelumnya berbaris sulatn, maka
dibacafattwh. Sama seperti ayat: $ ! ai1 f ir 1r; ;r Alif Lam Mim.
Allah tiada tutnn selaip Dia,." (es. eili ;I**.r, l3l:2).

Penulis At-Tatimmah berkat4 ',Dua takbir digabungkan
dengan satu suara, karena pendek. Adapun kalimat-kalimat lainnya,
satu kalimat dikumandangkan dengan satu suara. Dalam iqamat, dua
kalimat digabungkan dalam satu suara."

Kelima: Al Baghawi berkata, "Jika menarnbahkan bacaan dzikir
pada adzan, atau menambah jumlah kalimatnya" maka adzannya tidak
batal." Pendapat ini mengandung makna bahwa tidak apa-apa
menambatrkan b.acaan dzikir pada adzaty atau menarnbah jumlah
kalimatnya tersebut jika memang tidak menyebabkan ketidakjelasan
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antara eijzan de,lrgan ymg b*an adzaln bag orang-orang yang

mendengarnya"

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lainnya berkata, "Jika

muadzin mengucapkan' t'lr ?r- sebagai g*rti: 'jil i', maka

adzannya satr. Sama dengan orang yang menggcapkan itu saat

talrbiratul ilvam, shalatnya tetap sah.

Keenam: Imam Syaf i berkata dalam Al IJmm, *Wajib bagi

imam memeriksa kondisi para muabin agar mereka

mengUmandangtan adzan tepat pada waktunya"' Ini adalatr nash

Imam Syaf i.

Para ulama madztrab Syaf i berkata, "Waktu adzai itu

mengikuti pandangan muadzin,. Sedangkan waktu iqamat mengikut

kepada imam. Muadzin tidak boleh iqamat kecuali ada isyarat dari

imam. Jadi mwdzintidak boleh iqamat tanpa seizin imam'"

Imam Al Haramain berkata, "Apakatr iqamat itu sali? Terdapat

beberapa pendapat ulama madzlrab Syaf i."

Beliau tidak menjelaskan pendapat yang kuat.

Menurut pendapat azh-zhahir, pendapat yang menyatakan sah

adalatr pendapat yang kuat.

Ketujuh: Imam Syaf i berkata dalam Mukhtashar Al Muzani,
*Tidak adzan dalam keadaan musafir lebih ringan daripada tidak

adzatketika mukim."

Para ulama madztrab Syafi'i berkata, "Perjalanan itu

berdasarkan keringanan dan mengamalkat rulltshah. Dasar adzan itu

adatah pemberitatruan waktu shalat, sedangkan musafir biasanya tidak

berpisatr-pisatr."

Imam Syaf i berkata dalam Al (Jmm, "Jika perempuan

meninggalkan iqamat ketika akao melaksanakan shalat, maka aku

tidak memakrutrkannya, sama seperti ahl tidak memakrutrkan jika
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iqamat itu tidak dikumandangkan oleh laki-laki. Meskipun.aku lebih
suka jika iqamat itu dikumandangkan."

Imam Syaf i berkata dalam Al (Jmm, "seseorang boleh
melaksanakan shalat dengan adzan yang dikumandangkan orang lainr.
meskipun adzan itu bukan dikumandangkan untuknya.,'

Maksudnya, tujuan adzarr tersebut dikumandangkan bukan
untuknya.'

Uddah aan Uinnya mereka berkata, "Jika seseorang berada ii masjid,
dan adzan telatr dikumandangkan di masjid tersebu! prk" ctrkuplatr
dbngan'adzan tersebu! nleskipun muadzintidak bemiat untuk itu.',

Kedelapan: Penulis Al Havti berkata" "Jika seseoratg adzarr

dengan batrasa Persia, dan adzan tersebut untuk shalat jamaah, maka
tidak salr, bark muadzin tersebut bisa berbatrasa Arab maupun tidak,
karena mungkin ada orang lain yang nurmpu. Jika adzan itu untuk dirinya
sendiri, dan ia mampu berbahasa Amb, maka adzaniya tersebut tidak
sah, sama seperti doa-doa shalat. Namun jika ia tidak bisa berbatrasa

Arab, maka sah, dan ia hanrs belajar batrasa Arab.

Pendapat ini, bahwa adz.an muadzin jarnaatr tidak satr jika
menggunakan bahasa Persia, bila muadzln tersebut tidak mampu
berbahasa Arab, mengandung makna bahwa jika dalam ju{nd
tersebut ada orang yang mampu berbahasa Arab. Namun jika tidak
ada yang mampu berbahasa Arab maka adzfiirrya satr. Demikian
disebutkan dalam At-Ta'liq.-

Kesembilan: Ad-Darimi berkata" "Jika adzan itu didiktekan,
maka hukumnya sah, karena tujuan pemberitatruan tetap tercapai. .

Kesepuluh: Imam Syafili berkata pada. a}ltrir bab: Adzan,
"Jika malam ifu turun hujan, atau berangin kencang, atau sangat gglap,

Tuku dianjurkan setelah selesai adzan, muadzinmengucapkan: rj; 1(

8.61 d (Ketatruilah, shalatlah di rumahmu!). Jika itu diucapkan
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pada pertengatran ud^, setelatr lafazh al hai'alah: ifu' ,* ,f,
maka tidak mengapa (boleh).' lni nash Imam Syafi'i.

Demikian diriwayatkan oleh Al Bandaniji, beliau berpegang

dengan pendapat ini. Demikian dijelaskan oleh Ash-Shaidalani,

penulis At Uddah,Asy-Syasyi, dan lairurya. Mereka menyebutkannya

secara nash seperti yang diriwayatkan. Mereka berdalil dengan hadits

yang akan saya sebutkan.

Imam Al Haramain tidak menganggap pendapat yang

menyatakan boleh mengucapkannya di tengah-tengatr adza* Ia

berkata, *Merubah ad231. tanpa sebab adalatr perbuatan yang harus

dihindari." Ia sebutkan dalam pembatrasan tentang shalat berjamaah.

Apa yang ia nyatakan, 'tidak benar" sebenarnya tidak demikian. Akan

tetapi benar dan sesuai dengan Sunnatr. Hd itu disebutkan pada

banyak hadits dalam Shahih Al Bukhari Muslim, baik ucapan tersebut

setelah adzar maupun pertengahan adzan.

Nafi meriwayatkan batrwa Ibnu Umar mengumandangkan adz'arr

pada suatu malam yang dingrn 9- Tgh bertiup kencang. Kemudian

beliau mengucapkan, JU,lt d tJI, il (Ketahuilatr, shalatlatr kamu di

rumah kamu!). Kemudian beliau berkat4 "sesungguhnya Rasulullah

SAW memerintahkan muadzin untuk ..ngr.upkui, )e\t 4 t1A lt
(Ketatruilah, shalatlah kamu di rumatr kamu!) jika malam itu dingin dan

turun hujan.' (IIR. Al Buk*rari dan Muslim)

Dalam riwayat Muslim redaksinya yaitu, "Rasulullah SAW

memerintahkan muadzinnya mengucapkan itu dalam perjalanan.

Diriwayatkan dari Abdullatr bin Al Harits, ia berkata, "Ibnu

Abbas berkhutbah (Jum'at) kepada kami pada hari ketika turun hujan

lebat. Ketika muadzin sampai pada kalimat: i>U' ib '€,, ia

memerintahkan muadzin tersebut agar menyerukan: )V}'\tt 6)t'LJl

(Shalat di rumatr-rumah). Sebagian mereka memandang kepada

sebagian lain, maka Ibnu Abbas berkata, "seakan-akan kamu

mengingkari ini?! Orang yang lebih baik dariku telatr melalarkan ini.
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Sesungguhnya shalat Jum'at adalatr kewajiban yang harus
dilaksanakan." (HR. Al Bukhari dan Muslim). :

Dalam riwayat Al Buk*rari dan Muslim, dikatakan bahwa Ibnu
Abbas,berkata kepada muadzinnya, saat hari hujan, pada hari Jum'at,
"Apabila, engkau mengumandangkan: !, l*: t:ti;,i ltl ,#,f, r""5"
jyeanlatr engkau ucapkan: i:liil *'i, *^tetapi ucapkarrlah: fb
'Ei C (Shalatlatr kamu di rumah kamu!)." Seakan-akan orang-
orang mengingkarinya, maka Ibnu Abbas berkata, "Itu telah dilakukan
ofgh orqs yang lebih'baik dariku. Sesungguhnya shalat Jum'at adalah
suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Aku tidak ingin membuat
kamu keluar, lalu kamu berjalan di tanah dan lumpur licin.,,

Dalam riwayat Muslim, redaksi 'telah dilakukan oleh orang
yang lebih baik dariku" maksudnya adalah Rasulullatr SAW.

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Muadzin Ibnu Abbas
mengumandangkan adzaipada hari Jum' at ketika hari huj an.... "

296 ll,et Uoi*'Sywah Al Muhadzdzab



DUll j\g-".r,erUl ,,-ilJl ;,rLEl *Ut

Bab: Thaharah (bersuci) Badan' pakaian, dan tempat
ibadah

l. Asy-syirazi berkata, *Bercuci terdiri dari dua macam'

yaitu bercuci dari hadats dan bersuci dari naiis. Bersuci dari
hadats edalah syaret sah shalat, berdasarkan sabda Rasulullah

SAW:

.J';, u'i*.'t.'t,;* A;Y'* i;,r ;A v
Allah tiao* ^rrrirr- sholdt tarpa bersaci, *rn O*r, sedehah dari

hasil penghhianatant.

'Penjelasan mengenai hukumnya telah dipaparkan dalam

pembahasan tenteng benuci."

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Ibnu Umar

"Bersuci" berasal dari kata thahuur atau thuhuur, yang artinya

perbuatan untuk menyucikan.

"Pengkhianatan" berasal dari kata ghuluul yang berarti

khiyaanah (pengkhianatan). Kata kerjanya ghalla dan aghalla yang

berarti khaana (berkldanaQ.

Pendapat yang menyatakan bahwa bersuci merupakan syarat

sah shalat, telah disepakati oleh para ulamq,dan shalat dinyatakan

tidak sah teinpa bersuci. Bersuci bisa menggunakan air dan bisa pula

bertayamum menggunakan debu dengan syaratnya yang telatr

ditentukan, baik untuk mentrnaikan shalat wajib, shalat sunah, shalat
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jenazah, sujud tilawah, mauptrn sujud syukur. Inilah madzhab kami
yang juga dianrt oleh seluruh ularr,n. Namun satrabpt-satrabat kami

menukil riwayat dari Asy-Sya'bi dan Muhammad bin Jarir, yang

menyatakan"batrwa orang yang berhadats boleh menunaikan shalat
jenazah, karena shalat jenazah,,merupakan doa. Pendapat ini tidak
benar, karena Allah SWT dan Rasul-Nyp SAW menyebutrya sebagai

shalat, dan shalat tidak diterima tanpa bersuci.

,' , 2"'Asy-Syirazi berkata, gMenyucikan badan dari naiis
merupakan syarat sah shalat. Dalilnya adalah hadits Nabi SAW:

.y -Pt qti tG"oti J-lt u f;lF
'Bercucilah dari air kencing. iounssulrry oi*i hubar pada
umumnya disebabkan oleh air kencing'."

l

Penjelasan:

Hadits ini telah dijelaskan dalam bab: Menghilangkan Najis.

Menurut madzhab kami, menghilangkan najis adalah syarat

satr shalat. Jika dia mengetatrui ada najis padanya, maka shalatrya
tidak sah, tanpa ada perbedaan pendapat. Jika dia lupa bahwa ada

najis, atau tidak mengetahuinya, maka menurut madzhab kami
shalatnya tidak sah, baik dalam shalat wajib, shalat sunah, shalat
jenazah, sujud tilawah, maupun sujud syukur. Dalam hal ini terdapat
perbedaan pendapat yang kami paparkan, sebagaimana dipaparkan

oleh penulis di akhir-akhir bab. Menghilangkan najis adalah syarat

untuk semuumya. Inilah madzhab kami yang juga dianut oleh Abu
Hanifah, Ahmad, serta mayoritas ulama salaf dan khalaf.

Hal yang disampaikan dari Malik, terkait menghilangkan najis,

terdapat tiga riwayat:

Pertoma: Shalatnya satr jika dia tidak mengetahuinya atau

lupa, dan shalatnya tidak satr jika dia mengetahuinya. Ini pendapat
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yang paling shahih dan paling masyhur. Demikian pula menurut qazl

qadim Asy-Syafi'i.

Kedua: Shalatrya tidak sfr, baik dia mengetatrui, tidak

mengetahui, maupun lupa.

Ketiga: Shalatnya satr dengan adanya najis, meskipun dia

mengetahui dengan sengaja" dan sunah hukumnya untuk

menghilangkannya.

Satrabat-satrabat kami mentrkil pandangan serupa dari Ibnu

Abbas dan Said bin Jubair.

Asy Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Thayyib, dan ulama

pada umumnya sepakat batrwa menghilangkan najis adalatr syarat (satr

shalat), kecuali Malik. Hadits yang dijadikan hujjah oleh Malik adalatt

hadits Abu said Al Khudri RA: Ketika Rasulullatr sAw selesai

menunaikan shalat, beliau bertanya, "Apa yang membuat lulian

melepasftan sandal ftalian?" Mereka menjawab, "Kami melihat

engkau menyingkirkan sandal, maka kami pun menyingkirkan sandal

kami." Rasulullah SAW lalu bersabda:

.LiryLt;?G oyifli ^1, *b o\

"Jibril AS mendatangiht lantas memberitahuknnht bahwa pada

lrcduanya (sepasang sandal betiau) terdapat lrotoran." (HR.

Abu Daud, dengan isnad shahih).

Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak, dan

mengatakan batrwa hadits tersebut shahihberdasarkan syarat Muslim.

Dalam riwayat Abu Daud menggunakan lafazh Hnbatsan,

bukan qadzaran ftotoran). Sedangkan dalam riwayat lain qadzaran au

adza. Dalam sebuatr riwayat dinyatakan batrwa kotoran ihr adalah

daratr kutu besar.
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Mayoritas ulama berhujjatr dengan firman Allah SWT, ;'Dan

bersihlranlah pakaianmu." Yang zhahir maksudnya adalatr pakaianmu

yang dipakai, dan artinya adalah kesucian pakaian dari najis.

Ada pendapat terkait makna ayat ini yang menyatakarr bahwa

maksudnya tidak demikian. Namun pendapat yang paling kuat adalah

V31g dipaparkan dan dinukil oleh penuli Al Hawi dari ulama fikih, dan

pendapat inilah yang shahih. Mereka juga berhujjah dengan hadits,

"Bersucilah dari air kencing." Hadits ini hasan, sebagaimana

dipaparkan sebelum ini. Hujjatr mereka yang lain adalatr sabda Nabi
SAW, "Jika haid datang, lah shalat. Jitra haid telah pergi,
basuhlah. darah darimu dan shalatlah" Hadits ini diriwayatkan oleh
Al Bukhari dan Muslim, danpenjelasannya telatr disebutkan.

Mereka juga berhuiiatr dengan hadits Ibnu Abbas yang
mengatakan batrwa Nabi SAW melewati dua kuburan, dan beliau
bersabd4 "Kedua orang yang difubur tersebut sedang disiksa, namun
lreduanya disiksa tidak terkait dosa besar. Salah satu dari keduanya
dutu tidak membersihkan diri dari air kencingnya, sedangknn yang
satunya lagi melahtkan penglnsutan." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Hujjatr lainnya yang digunakan oleh mayoritas ulama adalatr
qiyas, yaitu diqiyaskan dengan bersuci dari hadats.

Terkait hadits Abu Said, terdapat dua pandangan:

Pertama: Maksud dari kotoran adalatr sesuatu yang dipandang
kotor, seperti ingus, ludah, mani, dan air kencing. Dengan demikian,
kotoran tidak selalu najis.

Kedua: Mungkin kotoran tersebut berupa sedikit darah atau

sesuatu dengan kadar sedikit yang berasal dari tanahjalanan, dan ini
dimaklumi (ma fu'anhu).

3. Asy-Syirazi berkata, (Najis terdiri dari dua rracam,
yaitu darah dan bukan darah. Adapun bukan darah, jika dapat
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terlihat secara kasat mata, maka tidak dimaklumi, karena tidak

sulit untuk menghindarinya. Namun jika tidak terlihat secara

kdsat mata, maka terdapat tiga pandangan:

Pertamaz Dimaklumi, karena tidak dapat terlihat oleh

mata, seperti debu dari kotoran hewan.

Kedua: Tidak dimaklumi, karena berupa najis yang tidak

sulit untuk dihindari.

Ketigaz Terbagi dalam dua pendapat, yaitu dimaklumi dan

tidak dimaklumi.

Penjelasan:

Inilah dua masalatr yang dipaparkan oleh penulis. Pandangan

yatg ashaft terkait najis selain darah yang tidak dapat dilihat secara

kasat mata adalatr yang menyatakan dimaklumi. Dalam bab: Air, telah

dipaparkan bahwa dalam masalah najis yang tidak dapat dilihat secara

kasat mata pada air dan pakaian terdapat tujuh pandangan, dan

pendapat al ashah adalah, keduanya dimaklumi.

Ungkapan yang dipaparkan oleh penulis tersebut berimplikasi

bahwa kotoran lalatzl tidak dimaklumi, tanpa perbedaan pendapat,

jika dapat dilihat secara kasat mata.

Al Baghawi dan lainnya menyatakan batrwa hukumnya sama

seperti hukum daratr kutu pasir, karena keberadaannya tersebar luas

dan sulit dihindari. Pendapat yarry shahih adalah, ia sama seperti daratr

kutu pasir.

4. Asy-Syirazi berkata, "Adapun darah, harus

diperhatikan, jika itu darah kutu rambut dan kutu pasir, atau

2r Maksud kotoran lalat di sini adalah tinjanya atau telur-telurnya yang

ditinggalkan di suatu media, yang meqiadi tempat perkembangbiakannya.

Kotoran lalat ini berasal dari kata waniim, yangkatz kerjanya wanama - yanimu -

wanaman danwaniiman, seperti kata kerja ua'ada (b).
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yang serupa dengannya, maka dimaklumi bila kadarnya sedikit,

karena sulit untuk dihindari. Adapun yang tidak dimaklumi
adalah yang sulit dan susah dihindari. Allah SWT berfirman,

'Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama'.

Terkait darah kufu tersebut dengan jumlah yang banyako

terdapat dua pandangan. Abu Said Al Ishthakhri' mengatakan

bahwa darah kutu dengan jumlah yang banyak tidaklah
dimaklumi, karena ia jarang dan tidak sulit untuk membasuhnya.

Namun yang lain mengatakan bahwa darah kutu dengan jumlah
yang banyak dapatlah dimaklumi, dan pandangan inilah yang

ashah, karena darah jenis ini sulit untuk dihindari pada

umumnya, maka yang jarang dapat dikategorikan dalam

ketentuannya yang umum.

Adapun darah hewan-hewan lainnya, terdapat tiga
pendapat dalam hal ini. Asy-Syaf i dalam Al Umm mengatakan

bahwa darah tersebut dimaklumi bila kadarnya sedikit.

Maksudnya adalah kadar yang biasanya dimaklumi oleh orang-

orang pada umumnya, karena manusia tidak terbebas dari
jerawat dan bintil-bintil yang mengeluarkan darah dengan kadar
tersebut, maka ia dimaklumi. Asy-Syaf i dalam At Imla'
mengatakan bahwa ia tidak dimaklumi, baik sedikit maupun

banyak, karena ia najis yang tidak sulit untuk dihindari, maka ia

tidak dimaklumi, seperti dir kencing. Asy-Syaf i dalam Al Qadim
mengatakan bahwa yang dimaklumi adalah yang kadarnya
kurang dari setelapak tangan, sementara yang setelapak tangan

tidak dimaklumi. Pendapat yang oshah adalah pendapat pertama.

Penjelasan:

Jerawat berasal dari kata batsrah atau batsaraft, dalam dua

dialek batrasa Arab, namun yang lebih populer adalatr batsrah, yaitu

bintik kecil pada kulit. Kata kerjanya batsira, batsura, darr batsara,
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dalam tiga dialek bahasa Arab yang disampaikan oleh Al Jauhari dan

lainnya.

Bintil-bintil berasal dari kata hikkoh, yang maksudnya bintil-

bintil kurap. Ini disebutkan oleh Al Jauhari.

Adapun darah kutu rambut, kutu ilasir, kutu busuk (bangsat),

kutu binatang, dan lairurya yang tidak memiliki darah yang mengalir,

maka menwut kami ia najis, sebagaimana telah dipaparkan dalam bab:

Menghilangkan Najis. Kami juga telah memaparkan perbedaan

pendapat Abu Hanifatr dan Ahmad dalam hal ini. Sementara itu,

satrabat-satrabat kami sepakat batrwa itu dimaklumi bila sedikit.

Namun bila jumlahnya banyak, maka terdapat dua pandangan yang

masyhur:

Pertama: Hal itu tidak dimaklumi. Ini menunrt Al Ishthakhri.

Kedua: Hal itu dimaklumi. Ini pendapat paling shahih, dan

menrpakan kesepakatan para sahabat kami.

Al Qadhi Abu Thayyib mengatakan bahwa (pendapat kedua)

adalatr pendapat Ibnu Suraij dan Abu Ishaq dl Maruzi.

Penulis Al Bayan mengatakan bahwa (pendapat kedua) adalah

pendapat sahabat-sahabat kami pada umumnya.

Dalam Al Majmu',Al Matramili mengatakan bahwa (pendapat

kedua) adalatr pendapat Ibnu Stuaij, Abu Ishaq, dan seluruh sahabat

kami.

Asy-syaikh Abu Hamid Al Matramili mengatakan dalam,4r-

Tajrid, "Yang sedjkit adalah yang dimaklumi orang-orang."

Maksudnya, mereka memandangnya tidak masalah dan

memberi keringanan padanya. Sedangkan yang banyak adalatr yang

tersebar pada pakaian dan lipatannya.

Ulama Khurasan menyampaikan penjelasan yang cukup

panjang terkait kriteria daratr yang sedikit, Ymg dirangkum dan
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diringkas oleh Ar-Raf i dalam pendapanrya versi lam4 "yang sedikit
adalatr sebesar uang satu dinar." Dalam versi lama yang lain, ,'yang

sedikit adalah yang kurang dari setelapak tangan." sedangkan menurut
pendapat versi baru terdapat dua pandangan:

Pertama: Yang banyak adalatr yang tampak bagi orang yang
melihat tanpa perlu mengambti dan mencermati. Sedangkan yang
sedikit adalah yang kurang dari itu.

, Kedua: Tergantung pada kebiasaan. Ini pendapat al ashah.

Dengan demikian, daratr binafang-binatang tersebut, yang pada
umumnya menodai namun sulit dihindari, maka itulah yang sedikit.
sedangkan yang tidak sulit dihindari adalah yang banyak. Berdasarkan
yang pertama, maka itu tidak berbeda menurut perbedaan tempat dan
waktu. Sedangkan berdasarkan yang kedu4 terdapat dua pandangan:

Pertama: Acuannya adalatr pertengatran yang proporsional.
Dengan demikian, tempat dan waktu tidak dapat dijadikan acwul
terkait hal yang jarang padanya atau yang dominan.

Kedua: Dibedakan sesuai pe*eaaan uxaktu dan tempat. Ini
pendapat al ashah.&ijtihad apakah darah tersebut sedikit atau banyak?
seandainya dia meragukanny4 maka menu:ut Imam Al Haramain
terdapat dua kemungkinan. Pertarna, dan inilah yang paling kuat dari
keduany4 yang juga ditegaskan oleh Al Ghazali, adalah ditetapkan
termasuk yang sedikit. Kedu4 ditetapkan termasuk yang banyak.

Terkait semua yang karni paparkan dalam hal ini, tidak
dibedakan antara daratr tersebut terdapat pada pakaian atau badan,
menurut pendapat yang disepakati. seandainya daratr tersebut sedikit,
lantas dia berkeringat sehingga darah melumuri, maka terkait
ketentuan banyaknya, terdapat dua pandangan yang disampaikan oleh
Al Mutawalli dan Al Baghawi. Asy-syaikh Abu Ashim mengatakan
bahwa itu dimaklumi. Sementara itu, Al eadhi Husain mengatakan
batrwa hal itu tidak dimaklumi. Menunrt Al Mutawalli, seandainya dia
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mengambil kutu rambut atau kutu pasir, lantas membunuhnya di

pakaian, badan, atau dipencet di antara dua jarinya hingga

menodainya, dan darahnya banyak, maka tidak dimaklumi. Sedangkan

jika sedikit, maka terdapat dua pandangan, dan pendapat al ashah dati

keduanya adatah dimaklumi. Dia mengatakan bahwa jika darah kutu

pasir terdapat pada lengan bajtrnya dan dia menunaikan shalat dengan

mengenakannya, atau dia menggrmakannya untuk alas shalatny4 dan

daratr tersebut banyak, maka shalatnya tidak sah. Namun jika

darahnya sedikit, maka terdapat dua pandangan. Jika berupa daratr

makhluk yang memiliki darah yang mengalir, yaitu manusia dan

hewan, maka terdapat tiga pendapat, yang disebutkan oleh penulis,

dan pendapat-pendapat ini cukup masyhr.r. Pendapat al shah

diantaranya menurut pendapat yang disepakati adalah yang dinyatakan

dalam Al lJmm, batrwa hal itu dimaklumi bila kadarnya sedikit, yaitu

kadar yang biasanya dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya.

Maksudnya, mereka memandangnya dapat dimaklumi.

Al Azhari mengatakan batrwa mereka memandangnya dapat

'dimaklumi tertait itu-dan tidak dibebani untuk menghilangkannya

lantaran sulit menjaga diri darinya.

Penulis Asy-Syamil berkata, "sebagian sahabat kami

menetapkan bahwa kadar yang dinyatakan sedikit adalah satu bintik.

Namun ini terkait daratr yang lain, yaitu daratr manusia atau hewan.

Adapun daratr itu sendiri, terbagi dalam duakategori:

Kategori pertama; Daratr yang keluar dari jerawat, berupa

darah, nanah, dan darah bercampur nanah. Ketenfuannya sama seperti

ketentuan terkait darah kutu pasir, menurut pendapat yang disepakati;

yaitu tentu dimaklumi bila sedikit, dan bila banyak maka terdapat ilua

pandangan. Pendapat al ashah dari keduanya adalatr dimaklumi juga.

Seandainya jerawat dipencet dan darinya keluar sedikit darah, maka

ini dimaklumi berdasarkan pendapat al shoh dari dua pendapat.
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Keduanya sama seperti dua pandangan sebelumnya terkait darah kutu
rambut dan semacamnya jika dipencet di pakaiannya atau badannya.

Kategori kedua: Darah yang keluar darinya bukan dari jerawat,
yaitu dari kurap, bisul, letak pendarahan, bekam, dan lainnya. Dalam
hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama: Daratr tersebut seperti darah kutu pasir dan jerawat,
yaitu dimaklumi bila sedikit.

Kedua: terdapat dua pandangan: pertamo, Ar-Rafi,i
mengatakan batrwa inilah yang dapat disimpulkan dari pemaparan
mayoritas ulama. Kedua, ia sama seperti darah orang lain. Ini
pendapat al ashah dan dipilih oleh Ibnu Kajj, Asy-syaikh Abu
Muhammad, dan Imam Al Haramain, serta merupakan pemaparan
penulis yang cukup dominan, dan seluruh ulama Irak.

Adapun daratr istihadhah dan yang terus keluar pada
umumnya, maka ketentuan hukumnya telatr disampaikan dalam bab:
Haid. Sedangkan mengenai air bisul, telah dipaparkan dalam bab:
Menghilangkan najis, bahwa jika baunya berubatr maka ia najis,

Pertama: Ia suci. Ini pendapatal ashah.

Kedua: Begitu kita menyatakan ia najis, maka ia seperti
jerawat. Sahabat-satrabat kami mengatakan bahwa bisul'dan darah
bercampur nanah dari orang lain dan seluruh hewan.

Mayoritas ulama memaparkan secara mutlak terkait darah,
sebagaimana disarnpaikan sebelum ini.

Sementara itu, penulis Al Bayan mengaitkan perbedaan
pendapat dengan pemakluman pada selain darah anjing dan babi serta
turunan dari salah satu dari keduany4 serta rnensinyalir bahwa tidak .

ada sesuatu pun yang dimaklumi darinya, tanpa perbedaan pendapat.
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Al Baghawi mengatakan batrwa hukum kotoran lalat dan

kencing kelelawar sama seperti hukum darah, lantaran sulit dihindari'

Masalah: Penulis At-Tatimah dan lainnya mengatakan bahwa

seandainya dia sedang menunaikan shalat, lantas terkena sesuatu

hingga melukainya dan darah pun keluar mengucur, namrm tidak

melumuri kulit, atau sedikit melumuri kulit, yaitu keluarnya seperti

keluarnya pendarahan, maka shalatnya tidak batal'

Mereka berhujjah dengan hadits Jabir RA terkait dua orang22

yang menjaga Nabi SAW. Salah satu dari keduanya terluka saat

sedang menunaikan shalat, dan dia tetap melar{utkan shalatnya,

padahal darahnya sedang mengucur. Hadits ini telah dijelaskan dalam

bab: Perkara-Perkara yang Membatalkan Wudhu'

Mereka mengatakan karena yang terpisatr dari kulit tidak

dikai&an dengannya meskipun darah saling terhubung antara

sebagiannya dengan sebagian yang lain. Oleh karena itu, seandainya

air dituangkan dari teko pada najis, dan ujung air terhubung dengan

najis, maka air yang sedang mengalir dari'teko tidak dinyatakan

bernajis, meskipun air saling berkaitan antara sebagiannya dengan

sebigian yang lain.

Masalah:

Terkait permasalahan darah dalam madz,hab-m adzhab ulama,

karni telatr memaparkan madztrab kami.

Asy-syaikh Abu Hamid menyampaikan dari Malik batrwa dia

memaklumi yang kurang dari setengatr pakaian, namun tidak

memaklumi yang mencapai setengatrnya.

2 Dua orang itu adalah Abbad bin Bisyr dan Ammar bin Yasir. Sedangkan yane

terluka aaAa[aUUaa bin Bisyr, yang juga berkate "Saat itu aku sedang membaca

surah Al Kahfi, dan aku khawatir tidak dapat menyblesirikan bacaannya (!)."
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Ahmad mengatakan bahwa dia memakrumi yang kurang dari
sejengkal, n,Lmun tidak memaklumi yang mencapai sejengfuar.

Abu Hanifah mengatakan bahwa najis berupa darah dan
lainnya, jika mencapai sebesar koin uang satu dirham Baghri, maka ia
dimaklumi, namun bila lebih dari itu maka tidak dimaklumi.

Sementara itu, An-Nakha'i dan Ar Auza'i mengatakan bahwa
mereka memaklumi yang kurang dari koin uarrg satu dirham, ftlmun
yang mencapai koin uang satu dirham tidak dimaklumi.

5. Asy-Syirazi berkata, "Jika di badannyd terdapat najis
yang tidak dimaklumi dan dia tidak mendapatkan air untuk
membasuhnya, maka dia dapat melanjutkan shalatnya, namun
perlu mengulangr (iika terah mendapatkan air), sebagaimana
kami katakan terkait orang yang tidak mendapatkan air dan
tanah (debu untuk tayamum).

Jika pada ruka23 terdapat darah yang dikhawatirkan
dampaknya bila dibasuh, maka dia dapat -uo,rr"ik"n shalat dan
menqadhanya.

Dalam qaur qadim dinyatakan bahwa dia tidak perru
mengulangi, karena najis dimaklumi bila dibiarkan, maka
konsekuensinya yaitu, kewajiban menjadi gugur (tidak perru
diulangi) dalam hal ini, seperti bekas istinja.

Pendapat pertama rebih shahih, karena dia menunaikan
shalat dengan keberadaan najis yang jarang adanya dan tidak
terhubung, maka kewajiban tidak gugur lantaran itu,
sebagaimana jika dia menunaikan sharat dalam keadaan lupa bila
ada najis padanya.tt

3 Berasal darikata qarhah.

Dalam transkip yang dicetak d,'ial Muha&&abbfiilis:furjah.Ini keriru (!).
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Penielasan:

Luka berasal dari dari kata qarh ataru qwh, dalam dua dialek

batrasa Arab.

Menunaikan shalat dengan keberadaan najis yang jarang

maksudnya adalah tidak mencakup bekas istinja. Tidak terhubung

maksudnya adalah tidak termasuk darah wanita yang mengalami
'l

istihadhah.

Terkait ketentuan hukum masalah ini, jika di badannya

terdapat najis yang tidak dimaklumi dan dia 
. 
tidak mampu

menghilangkanny4 maka dia hanrs menunaikan shalat dengan

keadaannya itu lantaran pertimbangan waktu (tidak boleh dilewatkan)'

Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda:

.fi,u:-,t 6 + t'i6 :r|f,f;i riy

,,Jil@ aht menyuruh sesuatu ftepadamu mafta fteriaftanlah

semampumlr. " (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dia juga harus mengulangi, sebagaimana dipaparkan oleh

penulis.

Dalam bab: Tayamum telah disampaikan satu pendapat yang

tidak popular, yang menyatakan bahwa dia tidak wajib mengulangi

pada setiap shalat, Adapun jika pada luka terdapat daratr yang

dil*rawatirkan dampaknya jika dibasuh, dan daratr itu banyak yang

tidak dapat dimaklumi, maka terkait kewajiban mengulang shalat,

terdapat dua pendapat yang disebutkan oleh penulis:

Pertama: Dia wajib mengulangi. Ini pendapat versi lama, yang

juga paling shatrih.

Kedua: Tidak wajib mengulangi. Ini pendapat versi lama. Ini

juga merupakan madzhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Al Muzani,

dan Daud.
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Adapun acuan terkait kekhawatiran terhadap dampaknya, telatr
dipaparkan dalam bab: Tayamum.

Perkataan penulis, "sebagaimana jika dia menunaikan shalat
dalam keadaan lupa bila ada najis padanya," berdasarkan pendapatnya
dan pendapat ulama Irak, orlu ,*t menunaikan shalat daram
keadaan lupa bila ada najis padanya, maka dia harus mengurangi
shalatnya, tanpa perbedaan pendapat.

, Dua pendapat tersebut menurut mereka hanya berkaitan
dengan orang yang menunaikan sharat daram keadaan tidak
mengetahui ada najis padanya karena dia benar-benar tidak
mengetatruinya.

Mengenai orang yang lupa, menurut ulama Khurasan, terdapat
perbedaan pendapat yang juga berlaku terhadap orang yang tidak
mengetatrui adanya najis. Kami akan menjelaskannya setelatr ini,
sebagaimana disebutkan oleh penulis.

6. Asy-syirazi berkata, "Jika turangnya ditambar
(dipasangi penguat atau gips) dengan turang yang najis, dan bila
dilepas tidak dikhawatirkan akan berakibat fatal, maka tulang
tambalan yang najis tersebut harus dilepas karena ia merupakan
najis yang tidak dapat dimaklumi dan terhubung dengan bagian
badan yang dikenai ketentuan harus disucikan serta tidak
dikhawatirkan akan berdampak buruk bila dihitangkan. Dengan
demikian, ini serupa dengan permasarahan tentang wanita yang
menyambung rambutnya dengan rambut yang najisr yang bita dia
menolak unfuk merepasnya maka penguasa dapat memaksanya
untuk melepas rambut najis tersebut, karena penguasa memiliki
kewenangan melakukan tindakan itu. Jika perepasan tambaran
tulang tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak yang fatal,
maka tidak wajib dilepas.'f
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Di antara sahabat-sahabat kami ada yag mengatakan

bahwa tambalan tulang tersebut waiib dilepas, karena itu terjadi

lantaran perbuatan dan kesewenang-wenangannya' maka harus

dilepaskan darinya, meskipun dikhawatirkan berdampak fatal.

Sebagaimana jika dia mengambil harta orang lain secara zhalim

dan tidak mungkin dapat direbut darinya kecuali dengan

melakukanpemukulanyangdapatberdampakfatalterhadapnya.

Madzhab kami mengacu pada pendapat pertama' karena

najis dinyatakan gugur ketentuannya iika dikhawatirkan

berdampak fatal. oleh karena itu, bangkai boleh dimakan jika

dikhawatirkanseseorangakanmatijikatidakmemakannya.
Demikian pula ketentuannya dalam masalah ini, jika dia mati,

maka tulang najis tersebut harus dilepaskan agar dia tidak

menghadapAllahswTdenganmembawanajis.Demikian
menurut Abu Abbas.

Namunyangditetapkanolehmadzhabadalah,tidakperlu
dilepas,karenapelepasannyaadalahibadah,sementaraibadah
sudah tidak berlaku bagi orang yang sudah mati. Jika dia

membukabagiandaribadannyalantasmenuangkandarah
padanya hingga melekit, maka wajib dibuka dan darahnya

dikeluarkan, seperti tulang. Jika dia minum khamer' maka dia

harus memuntahkannya. Namun di antara sahabat-sahabat kami

adayangmengatakanbahwadiatidakperlumemuntahkannya,
karena najis (khamer) telah berada di dalam perutnya, maka ia

menjadisepertimakananyangdimakannyadanberadadidalam
perut.

Penjelasan:

Jika tulangnya patah, maka dia harus menambalnya dengan

tulang yang suci.

Sahabat-sahabat kami mengatakan batrwa dia tidak boleh

mbnanrbalnya dengan tulang yang najis bila mampu merrdapatkan
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yang suci sebagai penggantinya. Jika dia menambalnya dengan tulang
yang najis, maka perlu diperhatikan, dan jika tulangnya yang patatr
harus ditambal dan tidak ada tulang yang suci untuk
menggantikanny4 maka dia dimaklumi. Jika tidak perlu ditambal, dan
dia mendapatkan tulang yang suci ,ntuk menggantikannya, maka dia
berdosa, dan tulang tambalan yang najis itu *";iu dilepas jika tidak
dikhawatirkan berakibat pada kematiannya, organ tubuhnya, serta hal-
hal lainnya yang dimaklumi, sebagaimana disebutkan dalam
pembatrasan tentang tayamqm. Jika dia tidak mencabut tulang yang
najis itu, maka penguasa dapat memaksanya serta shalatrya
bersamanya tidaklah sah, dan dia tidak dimaklumi dengan alasan rasa
sakit yang dialaminya jika tidak dikhawatirkan berakibat fatal. Dalam
hal ini tidak dibedakan antara apakah tulang terbungkus daging atau
tidak. Inilah madzhab karni, yang juga oleh mayoritas
ulama. Alasannya adalah, itu merupakan najis lain yang terdapat di
selain tempat peruntukannya

Dalam hal ini terdapat pendapat yang tidak tepat dan lemah,
yaitu jika terbungkus dagrng maka tulang najis tersebut tidak perlu
dilepas, meskipun tidak dikhawatirkan berakibat fatal. pendapat ini
disampaikan oleh Ar-Rafi,i.

Imam Al Haramain dan Ar Ghazali condong pada pendapat
yang juga dianut oleh Abu Hanifah serta Malik tersebut. Jika
pencabutannya dikhawatirkan berakibat pada kematian, kerusakan
fatal pada organ tubuh, atau tidak berfungsinya organ tubuh, maka
tidak wajib dilepas, menurut pendapat yang shahih dari dua pendapat
dalam hal ini. Dalil dua pendapat tersebut telatr dipaparkan dalam
pembahasan ini.

Penulis At-Tatimmah daa lainnya mengatakan batrwa jika
pencabutannya tidak dikhawatirkan berakibat fatal, namun
dikhawatirkan akan sangat menyakitkan, serta kesembuhannya
menjadi semakin lama 

-kami berpendapat batrwa jika dikhawatirkan
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berakibat fatal, maka tidak wajib dicabut- maka apakah wajib

. dicabut? Terdapat dua pandangan yang didasarkan pada dua pendapat

terkait kasus serupa dalam pembatrasan tayamum'

Jika kami menyatakan wajib dicabut, dan dia membiarkannya,

maka dia harus mengulangi setiap shalat yang dikerjakannya dalam

kondisi itu, tanpa ada perbedaan pendapat, karena dia menunaikan

shalat dalam keadaan bernajis dengan sengaja. Jika diwajibkan

melepaskan namun dia mati sebelumnya' maka menuEut pendapat

yang shahih dat ditetapkan, tidak perll digabyt' Ini juga berkaitan

dengan pandangan Abu Abbas.

Dalil dua pandangan tersebut terdapat dalam pembahasan inr,

dan ketentuannya berlaku untuk tulang yang tertutupi daging dan dan

tulang yang tidak terhrtupi daging'

Adayangberpendapatba}rwajikatertutupidagingmakatidak
perlu dicabut.

Namunjikakamimengatakandicabut"lantasapakah
hukumnya wajib atan mustahaD (sunatr)? Ada dua pandangan dalam

hal ini yang disampaikan oleh Ar-Rafi'i, dan pendapat yang shahih

adalatr wajib. Inilah yang ditegaskan oleh penulis Al HantL

Masalah:

Mengobati luka dengan obat yang najis serta menjahitnya

dengan benang yang najis adalatr seperti menyambung dengan

mengggnakan tulang yang najis, maka wajib dicabut bila ditetapkan

batrwa tulang tersebut wajib dicabut. Pendapat ini disebutkan oleh Al

Mutawalli, Al Baghawi, dan lainnYa'

Demikianpulajikadiamembukabagiandaribadannyadan
menuangkan daratr atau najis lairurya ke dalamny4 atau membuat tato

pada tangannya atau bagian badan,lainnya,itu berarti menempatkan

najispadasaatdilakukanpenancapandanpembuatannya.Dengan
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demikian, ketentuannya sama seperti ketentuan terkait turang. Inilatr
pendapat yang shahih dan masyhur

Ar-Rafi'i berkata, "Daram pemaparan Ar Farra dinyatakan
bahwa tato dapat dihilangkan dengan pengobatan. Namun jika tidak
memungkinkan kecuari dengan merukai, maka tidak perru melukai
dan dia tidak berdosa setelatr bertobat.,

Masalah:

Jika dia minum khamer atau najis-najis rainny4 maka menurut
Asy-Syaf i dalam Ar Btmaithr, bab: Sharat Khaut:rr."il"-ot **
memakan makanan yang haram, dia harus memuntahkannya.

Dalam Al Umm Asy-Syaf i mengatakan batrwa jika seseorang
ditawan dan mendapat tekanan agar memin,ni atau memakan sesuatu
yang diharamkan, dan dia menglrrawatirkan resikonya jika tidak
melakukannya, maka dia harus memuntahkannya jika mampu.

Dua ketentuan tersebut cukup jeras atau tegas terkait
kewajiban memuntahkan bagi yang mampu melakukannya.

Pendapat tersebut juga dianut oreh mayoritas sahabat kami.

. Penulis Asy-syamir dan AI Mustazhhari menyatakan'bahwa
pendapat tersebut shahih. J ----

Namun, ada pandangan lain yang menyatakan tidak wajib,
yang dinyatakan shahih oleh AI eadhi Abu Tharyib.

Dalam har ini, tidak dibedakan antara yang dimakrumi terkait
minum atau yang lainnya, sebagaimana dinyatakardengan jelas.

Masalah:

Jika giginya tercabut, lantas dia mengembalikan giginya ke
tempatnya, maka menurut satrabat-sahabat kami dari hak, dia tidak
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boleh mengembalikannyalags,,karena giginya yang tercabut itu telah

menjadi najis.

Iniberdasarkanpandanganmerekabatrwaorganmanusiayang

telah terpisatr dalam hidupnya merupakan najis, dan inilah yang

dinyatakan dalam Al (lmm. Akan tetapi madztrab kami menyatakan itu

suci, dan inilah al ashah menurut ulama Khurasan. IIal ini telatr

dijelaskan dalam bab: Menghilangkan Najis: 
,

Seandainya ada satu gigrnya yang goyang' maka dia dapat

-"r.tu**rrYu d"rrg*'per* aun emas yang dinyatakan 
,suci' iTli

perbedaan pendapal Demikian yang ditegaskan ltlh rA,l Mlwardi' Al

Qadhi AbuThayyib, Al Mahamili, dan selunrh salrabat kami.

Masalah:

Dalam Al Mukhtasftar Asy-Syaf i mengatakan batrwa wanita

tidak boleh menyambung rarrrbutnya dengan rarnbut orang lain serta

rambut binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan dalam keadaan

apapun.

Satrabat-satrabatkamimengatakanbatrwajikadia
menyambung rambutnya dengan rarrrbut manusia, maka dilarang,

tanpa perbedaan pendapat, baik rambut laki-laki maupun rambut

peremprum, baik rambut muhrim, suami, maupun rambut orang lain'

Ini berdasarkan keumuman hadits-hadits shahih tentang laknat bagi

wanita yang menyambung rambutrya dan yang minta disambung

rarnbutnya. Juga karena rambut manusia tidak boleh dimanfaatkan,

termasuk seluruh bagran dari dirinya lantaran kehormatannya' Akan

tetapi rarnbutnya, kgkunya, dan seltgutr bagiannya' harus dikubur. Jika

dia menyambungnya dengan selain rarnbut manusia -bila 
itu adalalt

rambut najis, yaitu rarnbut bangkai dan rarnbut binatang yang

dagingnyatidakbolehdimakan-makaitujugahatam,tanpa
perbedaan pendapat. Ini berdasarkan hadits tersebut, karena itu artinya

membawa najis dalam shalat dan lainnya secara sengaja'
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Terkait dua bentuk kasus tersebut, tidarc dibedakan antara
wanita tersebut sudah menikatr maupur berum, baik pria maupun
wanita.

Adapun rambut yang suci dari serain manusia -jika dia tidak
memiliki suami dan tua*- maka htrkumnya juga haram, berdasarkan
madzhab yang shahih, yangjuga dianut oreh Ad-Darimi, Al eadhiAbu Thayyib, Al Baghawi, dan mayoritas ulama. Dalam hal ini
terdapat satu pandangan yang menyatakan bahwa makruh.
Pandangan ini dikatakan oreh Asy-syaikh au, H.*ii a-
disampaikan oleh Asy-Sy6yi, bahwa pandangan ini kuat. yang lain
pun menyampaikannya dan ditegaskan oleh AI Matramili. Namun, ini
tidak tepat dan lematr, serta dibatalkan oleh keumuman hadits.

Jika dia memiliki suami atau tuan, maka ada tiga pendapat,
yang disampaikan oleh Ad-Darimi dan lainnya.

Pertama: Jika dia menyambturg dengan izin s,ami atau
tuannya, maka dibolehkan. Namun jika tidak diizinkan, maka tidak
boleh. Ini pendapat ar ashah, dan pendapat urama Khurasan, serta
ditegaskan oleh sejumlatr kalangan dari mereka.

Ke &n: Dilarang seczra mutlak.

Ketiga: Tidak dilarang dan tidak pura makruh secara mutlak.
Asy-syaikh Abu Harnid, Al eadhi Abu Thayyib, penulis l/

Hmtti, Al Mahamili, dan mayoritas urama trat meiegaskan bahwa
boleh-boleh saja bila diizinkan suami dan tuannya.

Penulis Asy-Syamit berkat4 "sahabat_sahabat kami
menyatakan bahwa jika dia memiliki suami atau tuan, maka dia boreh
melakukan itu, meskipun suami dan tuannya tidak menyukai. Ini
merupakan pandangan ulama Irak. pendapat yang shahihadarah yang
dinyatakan shahih oleh urama Khurasan. Namun pendapat kalangan
yang menyatakan dilarang secara mutlak lebih kuat berdasarkan
makna yang domirum secara muflak dalam hadits-hadi ts shahih.
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PenulisAt.Tahdzibberkata',.Mewarnaiwajatrdenganwarna
meratr, memakai celak, serta mewarnai ujung kuku, dilarang tanpa izin

suami. sedangkan bita diizinkan suami, terdapat dua pandanBan, dan

yangal ashaht daikeduanya adalatl dilarang'"

Ar-Raf i berkata, nMewarnai bagian atas pipi dengan warna

meratr, bila tidak memiliki suami dan tuamry4 atau melakukannya

tanpa izin suami atau tuannya, maka hukumnya haram. Namun jika

diizinkan suami atau tuannya, maka dibolehkan menurut madzhab ini'

Namun ada yang mengatakan bahwa ada dua pendapat dalamrhal ini,

seperti tentang penyarnbungan rambut'"

Dia juga berkata" ,,Memakai celak hitam dan mewarnai kuku,

digolongkan seperti mewarnai dengan warna merah'"

Imam Al Haramain berkata, "Ini mendekati ketentuan tentang

mengeriting rambut. Namgn tidak apa-apa bila dia merapikan sisi-

sisinya dan meratakan rambut yang berada di pelipisnya. Mewarnai

dengan celak justru dianjurkan bagi wanita yang sudatr menikatr, di

kedua tangan dan kakinya secara menyelunrh, bukan hanya pada

ujung-ujungrYa' Sedangkan bagr wanita yang belum menikatr'

hukumnya makruh."

Al Baghawi dan lainnya menyatakan bahwa anjuran

mengenakan celak berlaktr secara mutlak bagi'wanita. Nar[m maksud

mereka adalah wanita yang sudatr menikatr'

Adapun laki-laki, dilarang memakai celak, kecuali diperlukan'

Ini berdasarkan keumuman hadits-hadits shahihtentang larangan bagi

laki-laki menyerupai wanita Masalatr ini telah dipaparkan dengan

dalil-dalilnya pada aktrir bab: siwak (gosok gigi). Adapun tato dan

mengikir gigr, maksudnya membentuk dan mempertajam grgi'

dilarang bagi laki-laki dan Perempllan. Bagi wanita yang sudah

menikatr, diar{urkan mengenakan tdaw @euama alami seperti

hrnyit dan tainnya). Namun maknrh bagl laki-laki. Hal ini telatl

dibatras dalam bab: Siwak-
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Hadits hadits shahih tentang tato, menyambung rambut,
mengikir gigi, dan lainnya, diantaranya adalatr hadits Asma RA yang
menyatakan bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi sAW,
"wahai Rasululratr, orok perempuanku terkena cacar hingga
rambutnya rontok, dan aku telatr meni maka apakah aku
boleh menyambung rambutnya?" Beliau bersabda:

a*iii+,li\,*,
"Allah melabtat wanita penyambung rqmbut dan yang
disambungrran rambutnya."(HR. Ar Bukhari dan Musrim).

Hadits serupa terdapat daram Ash-shahihain da,- Aisyatr.
Perkataannya, "rontok" berasar dari kata maraqa yang berarti jatuh
dan betebaran.

Diriwayatkan dari Humaid bin Abd,rratrman, bahwa dia
mendengar Muawiyah berbicara di atas mimbar. Muawiyah
mengambil beberapa helai rambut di tangan pengawar, rantas berkata,
"wahai penduduk Madinah, di mana ulama kalian? Aku mendengar
Nabi SAW melarang seperti ini, dan beliau bersabda:

i'iL'.t;;*3t ,b ,y.t?t i.'rSt; C1

'sesungguhnya bani Israil binasa rrarena kaum wanita mereko
melakukan ini,, " (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu umar RA, bahwa Rasuluilah sAw
melaknat wanita penyambung rambut dan yang minta disambungkan
rambutnya, serta wanita pembuat tato dan wanita yang minta
dibuatkan tato. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Mas,ud RA, dia berkata, ,Allah
melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan yfig minta dibuatkan
tato, yang mencabut bulu aris matq dan yang mengikir gigi, (karena)
mereka (telah) merubah ciptaan Allah., Ketika ,.o-r*g wanita
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menanyakan hal itu, dia menjawab, '.Bagaimana aku tidak melaknat

orang-orang yang dilaknat oleh beliau sAw, sementara dalam Kitab

Allah SWT dinyatakm, 'Apa yang diberil<an Rasul kcpadamu maka

terimalah, dan apa yang dilarangrtya bagimu malra tinggallranlah,.,,

(HR. Al Bukhari dan Muslim)

Maksud "mengikir grgi" adalah merenggangkan gigi-gigi

antara yang satu dengan yang lain agar tampak bagus'

Maksud ,.mencabut bulu alis mata'' adalah mengambil

sebagian alis mata untuk dilihat agar tampak bagus' Orang yang

minta dicabut alis matanya disebut m*anamishshah sedangkan orang

yangmelakukanpencabutanalismatadisebutnamishah.

Masalah:

Uraian yang kami paparkan ini tentang larangan menyambung

rambut,yangpadakesimpulanrryamerup.akanmadztrabkamidan
madzhab mayoritas ulama.

AlQadhilyadhmenya4paikandarisejumla}rkalanganyang
me,nyatakan batrwa hukumnya bolelU dan ini diriwayatkau dari Aisyatt

RA.

Al Qadhi Iyadh berkata, 'Tidak shahihbila diriwayatkan dari

AisyatrRA,tetapiyangshahihdarinya{alatrsepertipendapat
mayoritas ulama."

AlQadhilyadhberkata,"Penyambunganrambut
menggunakan wol dan sobekan kain sama seperti penyambungan

rambut dengan rambut" menurut mayoritas ularna. Laits bin saad

membolehkannya dengan selain rambut. Na,glun yarlg shahih adalah

pendapat pertama, berdasarkan hadits Jabir'RA,Ymg,r.nenyatakan

batrwa Nabi SAW melarang wanita menyambung rarrbut kepala

dengan sesuatu. (HR. Muslim). Ini berlaku gmgm terkait segala

sesuatu. Adapun mengikat ranrbut dengan benang-benang sutra yang
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berwarna, dan semacamnyq yang tidak menyerupai rambut, tidakratl
dilarang."

AI Qadhi mensinyalir adanya ijma,yangdinukil mengenai hal
ini, karena ini tidak termasuk penyambungan rambut dan tidak pula
bermakna sebagai penyambungan rambut, akan tetapi hanya untuk
keperluan mempercantik dan mmperbagus rambut.

Masalah:

Al Qadhi Iyadh menyatakan bahwa penyambt'rgan rambut
termasuk pelanggaran berat terhadap syaria! karena perarcunya
dilaknat.

7. Asy-syirazi berkata, (Kesucian pakaian yang digunakan
untuk menunaikan sharat mempakan syarat sah sharrrt Daritnya
adalah firman Alrah swr, 'Don betsihhonlah pakaianmzl Jika
pada pakaiannya terdapat najis yang tidak dimakrumi, namun
dia tidak mendaparkan air untuk membasuhnya, maka dia
menunaikan sharat dengan teranjang dan tidak menunaikan
shalat dengan pakaian yang terkena najis. pendapat ini dikatakan
oleh Asy-syafi'i dalam At Buwaithl'. Ada yang mengatakan bahwa
dia boleh menunaikan sharat dengan pakaian tersebut, namun dia
harus mengulangi sharatnya (saat mendapatkan air). Madzhab
kami menganut pendapat pertama, karena shalat dengan
telanjang dapat menggugurkan kewajiban, sementara dengan
najis tidak menggugurrran kewajiban, karena sharatnya harus
diulang. Dengan demikian, tidak boleh meninggarkan sharat yang
dapat menggugurkan kowajiban untuk menunaikan sharat yang
tidek men ggu gurkan kem,ejiban.,
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Penjelasan:

Kesucian pakaian merupakan syarat sah shalat. Dalilnya

adalah yang disebutkan oleh penulis dan telatr dipaparkan pada

permulaan bab. Jika dia tidak mampu membersihkannya dan hanya

mendapatkan pakaian yang terkena najis yang tidak dapat dimaklumi,

serta tidak dapat membasuhnya, maka terdapat dua pendapat:

Pertama: Dia menunaikan shalat dengan telanjang. Namun

pendapat yang masyhur tentang pandalrgan ini terdapat dua pendapat

dan yang Ashatr dari kedganya adalatr dia wajib menunaikan shalat

walaupun dengan keadaan telanjang.

Kedua: Dia wajib menunaikan shalat dengan menggunakan

pakaian bernajis tersebut. Dalilnya telatr dipaparkan dalam

pembahasan.

Jika kami mengatakan dia menunaikan shalat dengan

telanjang, maka dia tidak perlu mengulangi shalatnya. Jika kami

mengatakan dia mengnaikan shalat dengan mengenakan pakaian

bemajis tersebut, maka dia wajib mengulang shalatnya'

Seandainya dia masih memiliki pakaian yang suci namun tidak

mendapatkan tempat kecuali tempat yang najis, maka terdapat dua

pendapat yang masyhur, yang dipaparkan dalam Al lbanah dan

lainnya."

Pertama: Dia wajib melepas pakaian yang suci tersebut dan

menjadikannya sebagai alasnya gntuk menunaikan shalat, dan tidak

perlu mengulang shalatnya. Ini pendapat al ashah.

Kedua; Dia menunaikan shalat dengan mengenakan pakaian

suci tersebut di atas tempat najis, namun dia harus mengulang

shalatnya.

Penjelasan tentang dua pendapat tersebut telah disebutkan.

seandainya dia hanya mendapatkan pakaian sutra, maka

terdapat dua pendapat:
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Pertama: Dia wajib menunaikan shalat dengan mengenakan
pakaian sutra, karena pakaian suta suci dan menggugurkan
kewajiban. Selain itu, rarangan mengenakan pakaian sutra bagi raki-
laki hanya berlaku di luar kondisi dan*at. Ini pendap at ar ashah.

Kedua: Dia menunaikan sharat dengan teranjang, karena dia
dinyatakan tidak memiliki pakaian yang dapat menutupi sesuai
ketentuan syariat, dan tidak perru mengurang sharatnya, dengan
alasan yang telatr kami paparkan sebelum ini. Namu di luar shalat dia
hanrs mengenakan pakaian najis dan sutra dalam kondisi tersebut
untuk menutupi auratnya dari pandangan orang rain. Demikian pura
pada saat sendirian bila kami menyatakan dia wajib menunlp auratnya.

Masalatr terkait; seandainya dia masih memiriki pakaian yang
ujungnya bernajis dan dia tidak memiliki air untuk membasuhnya
namu! dia dapat memotong bagran yang terkena najis -bilapemotongan masih menyisakan pakaian yang memenuhi ketentuan
sebagai penutup ourot: maka dia hanrs memotongnya. Jika
pemotongan melebihi itu hingga membuat pakaian tidak dapat
menutupi aurat, maka dia tidak boleh memotongnya. pendapat ini
disebutkan oleh Al Mutawalli dan lainnya

Tentang madzrrab-madzhab ulama terkait orang yang hanya
mendapatkan pakaian yang terkena najis. Kami telatr menyatakan
balrwa yang shahift menurut madzhab kami adalah dia menuraikan

:h"t1 dengan telanjang dan tidak perlu mengulang shalatnya.
Pendapat ini juga dianut oreh Abu Tsaur. Marik dan Ar Muzani
mengatakan bahwa dia menunaikan sharat dengan mengenakan
pakaian yang terkena najis tersebut dan tidak perru mengurang.
Ahmad mengatakan batrwa dia menunaikan sharat dengan
mengenakan pakaian tersebut namun hanrs mengulang shalatnya. Abu
Hanifah mengatakan; jika menghendaki dia dapat menunaikan ,rra"i
dengan mengenakan pakaian tersebut, dan jika menghendaki dia boreh
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menunaikan shalat dengan telanjang tanpa perlu mengUlang shalatnya

datam dua kondisi ini.

8. Asy-syirazi berkata' *Jikl dia terpaksa mengenikan

pakaian bernajis tersebut lantaran panas atau dingin, maka dia

dapat menunaikan shalat dengan mengenakannya, n€pun harus

mengulang shalatnya jika mampu, karena dia menunaikan shalat

dengan mengenakan pakaian hernajis yang jarang' ,Dengan
demikian, yang dilakukannya itu tiaat menggugurkan kewajiban,

sebagaimana dia menunaikan shalat dalam keadaan lupa'"

Penjelasan:

Penulis mengatakan jarang, maksudnya adalah tidak berlaku

bila najisnya berupa daratr kutu pasir dan semacamnya. 
'

Penulis mengatakan tidak terhubung, maksudnya adatatr tidak

berlaku bila najisnya berupa daratl istihadhnh, air kencing yang sulit

dikendalikan keluamya, dan semacamnya

Jika dia terpaksa mengenakan pakaian bemajis lantaran dingin,

pil6, atau lainnya, maka dia dapat menunaikan shalat dengan

mengenakan pakaian tersebut karena darur?t, nalnun dia harus

mengulang shalatnya dengan alasan yang telah kami paparkan'

9. Asy-syirazi berkata, "Jika dia mampu membasuh

pakaian bernajis, namun letak najisnya tidak dapat

ditemukannya, maka dia harus mencuci pakaian seluruhnya dan

tidak perlu mencari letak nSjisnya, karena pencarian hanya

dilakukan pada dua pakaian yang be"rbeda. (Jika ijtihadnya

menetapkan salah satu dari keduanya sucin maka ketentuannya

dikembalikan pada asalnya dan dinyatakan itu suci secara
I
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meyakinkan, dan ini tidak tcrdapet pada satu pakeian).2. Jika dia
merobeknya menjadi dua bagian, naka dia.tetap tidak perru
mencari letak najisnya karena dimungkinkan najis terdapat pada
masing-masing begien, sehingga keduanya dapat dinyatakan
najis)."

Penjelasan:

-----i. 
Dua masarah ini terah disepakati, sebagaimana dipaparkan oreh

il$:..i:ll:"ju, penulis At Bayan menyampaikan satu pendapat
oan rbnu suraij, tentang letak najis pada pakaian yang tidak diketatrui,
bahwa jika dia membasuh sebagiannya, maka it, sudatr.*;;;;r;
dapat menunaikan sharat dengannya, karena ,"t"rJ i* oi" hanya
meragukan kenajisan pakaian, dan pada dasarnya pakaian itu suci. Initidak dapat dijadikan acuan sama sekali, sebab dia meyakini adanyanajis pada pakaian dan meragukan ketiadaannya. Ketentuan tentang
kewajiban membasuh seruruh pakaian, sebagaimana k; paparkan,terkait jika keberadaan najis dimungkinkl pua" ,rtiup bagianpakaian' Namun seandainya dia mengetahui bahwa n4i, t".a"pat pada
bagian depannya dan tidak ,n"ng.t"t ri letak pastinya, sementara diamengetahui bahwa di bagian b"lukurrgryu tidak terdapat najis, makadia wajib membasuh bagian depannya- ru;u. s"*J"i'rf tangannyayang basah mengenai sebagian pakaian ini sebelum ii.u"i, makatangannya tidak dirtyatakan bernajis, karena dimungkinkan bagianyarrg terkena tangannya itu suci. pendapat ini dinyatakan oreh AlBaghawi dan lainnya

I0. Asy-syirazi berkata, "Jik' dia memiliki dua pakaian
yang suci dan najis, namun dia tidak dapat membedakar';;;;;;
keduariya, maka dia hams menyeridiki untuk..ourtu"n yang

2o Kalimat yang terdapat daram tanda kunrng ini meruparcan cuprikan yang cukupsignifikan dan mencakup dua ketentuan hukum yang tidak terdapat daram gr dan d(t).

A I Majmu' Syarah Al Muhadzdzab



suci berdasarkan dugaan ysng dominan menurutnya dan
mengenakannya dalam shalat, karena mengenakan pakaian

merupakan salah safu syarat shalat yeng dapat dicapai dengan

ijtihad, maka diperkenankan berijtihad padanya dalam
menentukannya, seperti dalam menetapkan arah kibtat. Jika dia
beriitihad namun ijtihadnya tidak berhasil menetapkan yang suci

dari keduanya, maka dir mehunaikan shalat dengan telanjang
dan mengulanginya, karena dia menunaikan shalat saat meyakini
ada pakaian yang suci padanya. Jika hasil ijtihadnya dapat
menetapkan kesucian salah safu dari keduanya, dan yang lain
najis, lantas dia mencuci yang terkena najis, maka dia boleh

menunaikan shalat dengan masing-masing dari keduanya. Jika
dia mengenakan keduanya sekaligus, maka terdapat dua
pendapat:

Pertamaz Abu Ishaq mengatakan bahwa dia harus
mengulang shalatnya, karena keduanya menjadi seperti satu
pakaian, sementara dia meyakini adanya najis dan meragukan
hilangnya najis. Dimungkinkan yang dicucinya justru pakaian
yang suci, sehingga shalatnya tidak sah, seperti satu pakaian suci
yang terkena najis dan dia tidak mengetahui letak najisnya, lantas
dia menyelidikinya untuk menetapkan letak najis dan mencuci
bagian yang diduganya terkena najis, lalu menunaikan shalat
dengan mengenakannya.

Kedua: Abu Abbas mengatakan bahwa dia tidak perlu
mengulang shalatnya, karena dia mengerjakan shalat dengan
pakaian yang suci secara meyakinkan, dan dengan pakaian yang
suci secara lahir. Dengan demikian, dia seperti dalam kasus
menunaikan shalat dengan pakaian yang dibelinya tanpa
mengetahui keadaannya dan pakaian yang dicucinya.

Jika najis terdapat di salah satu dari dua lengan bajunya,
dan dia tidak bisa menentukan, maka ada dua pendapat:
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Pertama: Abu Ishaq mengatarran bahwa dia tidak perru
menyelidikinya, karena mesih dalam satu pakaian.

Kedua: Abu Abbas mengatakan bahwa die perlu
menyelidiki, kercna keduanya merupakan dua wujud barang
yang berbeda, seperti dua pakaian. Jike dia memisahken seleh
satu dari dua lengan baju tensebut, maka dia boteh
menyelidikinya, tanpa perbedeen pcndapet.

Penjelasan:

Dalam pembatrasan ini terdapat beberapa masalah:

Pertama: Jika pakaian yang najis'tidak jelas bagnyq maka dia
hanrs menyelidiki keduanya dan menunaikan shalat dengan pakaian
yang menurut ijtihadnya suci. Inilatr madztrab kami. Namun hal ini
diperselisihkan di antara generasi salaf, sebagaimana telatr dijelaskan
dengan ddil-dalilnya dalam bab: Menentukan Air yang suci, baik
Jumlah yang suci Lebih Banyak maup.n sedikit, hingga sekarip,n
ada sepuluh pakaian yang salatr satunya suci, sementara sisanya najis,
dia harus berijtihad. Seandainya dia memiliki dua pakaian suci dan
najis, namun tidak jelas mana yang suci dan mana yang najis,
sementara dia masih memiliki pakaian ketiga yang suci secara
meyakinkan, atau memiliki air yang dapat digunakannya untuk
mencuci satu pakaian, apakah dia boleh berijtihad? Ada dua pendapag
sebagaimana dipaparkan dengan contohnya terkait bejana-bejana
(tempat air), yang pendapat at astah adalah, dia boleh berijtihad.
Namun ada pandangan ketiga yang menyatakan batrwa dia boleh
berijtihad jika memiliki air untuk mencucinya. Namun jika dia
memiliki pakaian ketiga" dia tidak boleh berijtihad, karena dapat
merugikan (terkait penggunaan air yang tidak diperlukan), berbeda
dengan pakaian. Ini pendapat Ar Mutawalli. pendapat al ashohadalah,
boleh berijtihad secara mutlak.
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Aku katakan, 'Salah satu syarat shalat, dan seterusnya,

makzudnya adalah, tidak berhubungan dengan beberapa hal yang telatr

dijelaskan dalam bab: Keragrran terhadap Kenajisan Air."

Menurutku (An-Nawawi): syaratny a shahih, berbeda dengan

yang dikatakannya dalam bab tersebut, yang merupakan sebab. Hal ini
telah kami sinyalir dalam bab tersebut. Penulis mengqiyaskan dengan

arah kiblat, karena ijtihad dalam menentukan arah kiblat dibolehkan

berdasarkan ijma'. Padatral, arah yang salah dalam menetapkan arah

kiblat lebih banyak daripada aratr yang benar.

Kedua: Jika dia telatr berijtihad, namun dia bingrurg dan

ijtihadnya tidak menghasilkan ketetapan apa pun, maka dia harus

menunaikan shalat dengan telanjang, lantaran pertimbangan waktu

(shalat tidak boleh dikerjakan di luar waktunya yang ditetapkan), dan

dia harus mengulangi shalatrya karena dia menunaikan shalat dengan

telanjang, padatral dia memiliki pakaian yang suci, dan alasannya

jarang serta tidak berhubungan. Inilah pendapat yang shahih dan

masyhtr.

Ada yang menyatakan batrwa dia wajib menunaikan shalat

dengan salah satu dari dua pakaian tersebut. Ini pendapat yang lemah,

yang disinyalimya dalam Al Buwaithi, sebagaimana dipaparkan

sebelum ini, batrwa jika dia tidak mendapatkan kecuali satu pakaian

yang najis, maka dia menunaikan shalat dengan pakaian itu dan

mengulanginya agar tidak membuka anratnya.

Penulis At Hm,i dan penulis Al Bayan mengatakan batrwa dia

menunaikan shalat tersebut dengan setiap pakaian satu kali, dan dia

tidak perlu mengulang shalatnya jika itu yang dilakukannya. Ini tidak

dapat dijadikan acuan sama sekali, karena dia diperintatrkan untuk

menunaikan shalat dengan adanya najis secara meyakinkan.

Madztrab kami menyatakan bahwa dia menunaikan shalat

dengan telanjang, narnun harus mengulang shalatnya. Ini jika dia tidak
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memiliki air untuk mencuci salah satu'dari dua pakaian tersebut.
Namun jika dia memiliki air, maka dia wajib mencuci salatr satu dari
keduanya. Inilatr madztrab karii, yang juga ditegaskan oleh mayoritas
ulama.

' Al Mutawalli menyampaikan satu pendapat yang menyatakan
batrwa dia tidak perlu mencuci, karenapakaian yang hendak dicucinya
tidak diyakini bemajis dan tidak mungrin'mewajibkan pencucian
sesuatu yang tidak diketatrui najisnya. pendapat ini merupakan
khayalan yang aneh dan jelas salaturya.

Penulis Asy-syamil mengatakan 
-tentang 

jawaban pendapat
ini- batrwa pencucian najis diwajibkan karena tidak dimungkinkan
menunaikan shaldt kecuali dengan pakaian yang sudah dicuci, dan
subtansi ini terdapat di sini.

Ketiga: Jika ijtihadnya adalah menetapkan kesucian salatr satu
dari keduanya, lantas dia mencuci yang lain, maka dia boleh
menunaikan shalat dengan masing-masing dari keduanya secara
terpisah, tanpa ada perbedaan pendap", aa*, hal ini, recuai satu
pandangan yang disinyalir oleh Al Mutawalli, yang menyatakan
bahwa dia tidak boleh mentrnaikan shalat dengan pakaian yang tidak
dicucinya: Pendapat ini tidak dapat dijadikan acrxm sama sekali.

Seandainya dia memakai keduanya sekaligus, maka ada dua
pendapat, sebagaimana disebrrtkan oleh penulis dengan dalilnya
masing-masing, dan pendapat al ashah dari keduanya adalatr, dia
boleh mengenakan keduanya sekarigus. Seandainya najis terdapat
pada salah satu dari dua lengan baju, namun dia tidak dapat
menentukannya, maka terkait dibolehkannya berijtihad, ada dua
pendapat yang disebutkan dalam pembatrasan, dengan dalilnya
masing-masing, dan pendapat 'at astnh adalalL dia boleh berijtihad.
Seandainya dia memisatrkan salatr satu dari keduanya, maka diaboleh
berijtihad pada keduanya setelati itu, tanpa perbedaan pendapat,
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Dua pendapat tersebut juga terkait jika salatr satu dari kedua

tangannya terkena najis, atau salatr satu dari jari-jarinya terkena najis.

Pendapat al ashah adalatr, dia tidak boleh berijtihad. Seandainya dia

berijtihad dan mencuci bagian yang diduganya terkena najis, lantas

menunaikan shalat, maka shalatnya tidak satr berdasarkan pendapat al

ashoh. Seandainya dia mencuci salatr satu dari kedua lengan bajunya

didasarkan pada ijtihad, kemudian dia memisatrkannya dari pakaian,

maka tentang dibolehkannya shalat dengan pakaian yang tidak

dicucinya, ada dua pendapat tersebut.

Seandainya orang yang tepercaya memberitatrukannya batrwa

najis terdapat di lengan baju ini, maka menurut madztrab kami,

perkataan orang tepercaya tersebut diterima, dan dia mencuci lengan

baju itu saj4 lantas mengenakannya dalam shalat.

Penulis Al Ha,nti mengatakan batrwa dalam hal ini ada dua

pendapat yang didasarkan pada dua pendapat tentang ijtihad pada

keduanya. Jika kami memboletrkan ijtihad, maka perkataarmya

diterima. Namun jika kami tidak membolehkan ijtihad, maka

perkataannya tidak diterimq karena dia meyakini adanya najis dan

tidak meyakini hilangnya najis.

Pendapat yang benar adalah yang pertama.

Masalah:

Seandainya salah satu dari dua pakaiannya yang tidak dapat

dibedakan antira yang suci dengan yang najis, rusak sebelum ijtihad,

maka tentang dibolehkannya menunaikan shalat dengan pakaian yang

masih ada, terdapat dua pandangan serupa dengan kasus tentang dua

bejana jika salah satu dari keduanya nrsak.

Kedua pandangan tersebut disampaikan oleh Ad-Darimi, Al

Mutawalli, dan lairurya, dan pendapat al ashah dari keduanya adalah,

dia tidak boleh mengenakannya. Seandainya dia mencuci salah satu

dari dua pakaian yang tidak jelas kesucian dan kenajisannya itu tanpa
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ijtihad, maka dia boleh mengenakaonya dalam shalat. Apakah dia
boleh mengenakan pakaian yang satunya lagi untuk shalat?

Al Mutawalli mengatakan bahwa dua pendapat tersebut juga
berlaku dalam hal ini, karena yang dicuci menggugurkan ijtihad
padanya. Dengan demikiao, ia seperti pakaian yang rusak. pendapat aI
shahih adalah, dia fidak boleh mengenakannya

Mecdrh:

Jika pakaian yang suci merniliki keser,pan dengan pakaian
yang najis, tanpa dapat dibedakan, dan dia tidak berijtihad melainkan
menunaikan shalat tersebut dengan setiap pakaian sekali, maka Al
Mutawalli dan lainnya berkat4 "shalatnya tidak sah, sebagaimana dia
meninggalkan ijtihad tentang penentuan aratr kiblat &in menunaikan
empat kali shalat ke empat arah.u

Al Muzani berkata, ,,Dia tidak boleh berijtihad, melainkan
menunaikan shalat dengan setiap pakaian sekali, seperti orang yang
lupa shalat dari dua shalat ftanrs mengerjakan keduanya). Dalil kami
adalatr, menutup aurat menrpakan syarat satr shalat. Ini serupa dengan
penentuan arah kiblat, dan berbeda dengan masalatr orang yang lupa
dari dua segi:

Pertama: Ketidakjelasan pada orang yang lupa terjadi pada
shalat yang sama, maka dia wajib melakukan yang meyakinkan, yaitu
menunaikan dua shalat tersebut. Sernentara kewajiban dalam kasus
dua pakaian tersebut telatr ditetapkan, dan ketidakjelasan tentang
syarat, serupa dengan penetapan aratr kiblat.

Kedua: Dalam kasus orang yang lup4 tidak berimplikasi pada
tindakan yang dilarang, akan tetapi pada dasarnya dia diminta
menunaikan shalat yang tidak diwajibkan kepaflanya, maka shalatnya
dinyatakan sebagai ibadah sunah. sementara dalam kas.us pakaiaa
berimplikasi pada perbuatan yang dilarang, karena shalat dengan najis
dilarang."
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. 
Masalah:

Seandainya dengan tjtihad dia menetapkan kezucian satu

pakaian dari dua pakaian, atau dari beberapa pakaian, dan dia

mengenakannya dalam shala! kemudian masuk waktu stralat yang

lain, maka apakatr dia hanrs memperbanri ijtihadnya? Ada dua

pendapat dalam hal ini.

Pertama: Dia harus memperbanri ijtihadnya, sebagaimana dia

memperbanri ijtihad tentang penentuan aratr kiblat. Ini pendapat yang

ditegaskan oleh Al Mutawalli, dan merupakan pendapat yang shahih.
' ' Kedua: Dia tidak perlu memperbarui ijtihadnya. Ini pendapat

yang paling shahih, dan ditegaskan oleh penulis Al Hati, dia berkat4

"Berbeda dengan masalatr kiblat, karena aratr kiblat'berubatr-ubatr

sesuai perubahan tempat, dan pencapaiannya berbeda-beda sesuai

dengan perbedaan keadaan. Seandainya dia beri.itihad, dan kami

mengatakan ijtihadnya wajib atau tidak wajib, dan ijtihadnya tidak

berubah, atau ternyata dia mengetatrui kesucian pakaian yang

diduganya suci pada mulanya, maka dia dapat menunaikan shalat

dengannya. Namln jika ijtihadnya berubah, namun tampak jelas

baginya kesucian pakaian yang lain, maka dia tidak harus mengulangi

shalat pertam4 tanpa perbedaan pendapat.

Lantas bagaimana dia menunaikan shalat sekarang? Terdapat

dua pandangan yang masyhur dalam hal ini, yang dimuat dalam Al

Hnvi, dan penjelasan Al Qadhi Abu Thayyib, At'Tatimmah setta

lainnya.

Pendapat at aslahdari keduanya yang juga dinyatakan shahih

oleh Al Mutawalli dan lainnya adalah, dia menunaikan shalat dengan

pakaian yang kedu4 yaitu yang sekarang bagtnya tampak jelas

kesuciannya" dan dia tidak perlu mengulangi shalat pertama.

Sebagaimana jika ijtihadnya berubah tentang arah kiblat, maka dia

menunaikan shalat dengan arah kiblat yang kedua, berbeda jika

ijtihadnya berubatr tentang masalah bejana-bejana karena jika dia
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berwudhu dengan bejana kedua yang ternyata tidak bernajis dan tidak
mencuci bagian yang terkena air dari bejana pertama yang bernajis,

maka dia harus menunaikan shalat dengan najis.

Jika kita mengharuskannya untuk mencucinya, berarti kita
membatalkan ijtihad dengan rjtihad, dan ini tidak dapat diterima.

Pendapat kedua yang juga dinyatakan shahih oleh Al Qadhi
Abu Thayyib dan penulis Al Hawi adalatr, dia tidak boleh menunaikan

shalat dengan salah satu dari kedua pakaian tersebut, melainkan dia

menunaikan shalat dengan telanjang dan harus mengulangi shalatny4
seperti masalah bejana. Pendapat ini lemah, dan yang shahih adalah

yang pertama, karena masalaturya berbeda dengan masalah bejan4

sebab berimplikasi pada pelaksanaan shalat dengan najis atau

pembatalan dtihad dengan ijtihad.

Jika dia meyakini bahwa yang dikenakannya dalam shalatnya

pertama kali adalah pakaian yang najis, dan meyakini bahwa pakaian

kedua suci, maka dia hanrs menunaikan shalat dengan pakaian yang

kedua.

Namun, tentang kewajiban mengulangi shalat pertama,

terdapat dua pendapat yang disampaikan oleh Ad-Darimi:

Pertama: Dia wajib mengulangi, seperti orang yang

menunaikan shalat dalam keadaan lupa bila ia terkena najis. Ini
berdasarkan pendapat ulama Irak.

Kedua: Ini pendapat madzhab kami, yang juga ditegaskan oleh
mayoritas kalangan. Ada dua pendapat dalam hal ini, tentang orang
yang men-unaikan shalat dengan najis yang tidak diketahuinya, dan

pendapat al ashahadalah, dia wajib mengulangi shalatnya

11. Asy-syirazi berkata, "Jika dia mengenakan pakaian
yang suci, sementara ujungnya terkena najis, seperti serban di
atas kepalanya, yang ujungnya terjulur hingga menyentuh tanah
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yahg najis,.mak&'.'dia tidak boleh medunaikan shalat dalam

keadaan ini, karena dia membawa sesuatu (serban) yang

,:,. ,,:,: :

'Uraian peiiulis inirieHh disepakati, baik bagian ujung yang'

terhubung dengan najis itu bergerak lantaran' gerakannya, berdirinya,'

duduknyal, nrtunya; d[n;3i{tdniri$ nratrpun diar tidak'berSprdk, r lnilah

madztrab kami, tanpa perbedaan pendapat.
'.,1iia-ir;,',i

I r,r :5i61i6[lnya dia' sujlld di.atdsi ujung seibanriya' ydirg bergerak

lantaran gerakrinriya, maka stralatry'a tidak satr. Namun jika serbannya '

tidak bbrgerak, rhai(a shalainya sah,'tanpa perbedaan pendapat.
'

Perbedaan dalam hal ini adalah 6cuan tentang najis, yaitu

pakaiannya yang dikenakannya, yang tidak boleh bertdmu dengan

najis, sementara serban tersebut bertemu dengan najis.

Mengenai sujud, maka yang diperintahkan dalam sujud adalah, '

dilakukan dalam keadaan stabil. Adapun keluarnya serban dari

posisinya yang stabil, disebabkan oleh gerakannya,'Jika'serban tidak i

bergerak, maka serban dinyatakan tet4p ddalqlkeadaan stabil: Inilah

madzhab kami. :

Al Abaari berkata, "Fendapat inilah yang shahih dari madztrab .

Abu Hanifah berkata, "Jika serban bergerak' t*t"*ut
gerakannya, maka shalatnya tidak sah. Namun Jikd tidak maka

shalatnya sah."
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Jih teli terscbut tedkrt prde anfing bear, maka ade dua
pcndrpat dalrm hat inil

Perfrna: Shaletnye tidak !rh, krrcna berarti dir
mcmbawa spr yrng terhubung dengan naiir. Ini sama scperti
serban di atas lrepalanya, rcmentlre uiung scrben berada di cter
oeii*

Kedac Shaletrya tetep $h, Lrrcnt eniing mcnltiH
iridrtr

Jih tr[nye tettubung dcngm pcnhu ymg di drhnnye
terdepat nefir, Drnun ikatannyr prdr brghn yang suci dad
perahu' dan pcrahunyr kccil, makr dh tldrk bohh menunerken
shalat dalam keadeen lni, kerena berrrti dle membawa neiis.

Jikt talinya terhubung dengen porahu yang di dalamnya
terdapat najis, namun ikatannye pede bagian yang suci dari
perahu, dan perahuny! besar;meke terdepat dua pendapat:

Pertantoz Dia tidak boleh menunaikan shalat dalam
keadaan ini, karena perahu terkait dengannya.

Keduaz Dia boleh menunaiken shelat dalam keadaan ini,
karena dia tidak dapat dinyatakan membawa najis dan seluatu
yang terkait dengan najis. I)ia sama seperti menunaikan shalat,
gementare talinya teriket pada pintu mmah yang di dalamnye
terdrpet nejis.

Penjelasan:

Masalah-masalah ini menurut mayoritas satrabat kami adalatr
sebagaimana yang dipaparkan tadi, dan datildalilnya cuktrp jelas.

Kesimpulannyq jika dia mengikatkan talinya pada anjing kecil
atau bangkai, maka stralatnya ddalc sah. Jika dia mengikatlcannya pada
anjing besar, shalatnya pun ddak sah, bemdasulcan pendapat al asWt.
Jika dia mcngilottannya pada pcrahu kecil, malca shalatrya tidak sah"
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namun jika dia mengikatkannya pada perahu besar, maka shalatnya

satr berdasarkan pendapat al astnh. Jika dia mengikatkannya pada

pintu rumatr yang di dalamnya terdapat toilet, maka shalatnya sah,

tanpa perbedaan pendapat. Jika dia mengikatkannyapada tempat yang

bemajis dari perahu, maka shalatnya tidak satr, tanpa perbedaan

pendapat, sebagaimana disinyalir oleh penulis'

Penulis ,41 Howi, Al Bandaniji, dan Asy.Syaikh Abu Thayyib

menegaskannya, baik perahunya kecil maupun besar' 'Inilah

pandangan ulama Irak dan mayoritas kalangan. Pandangan ini shahih.

Pandangan ulama Khurasan tidak fokus pada satu acuan,

sebagaimana dirangkum oleh Ar-Raf i.

Kesimpulannya adalah, jika dia memegang ujung tali atau

pakaian, atau mengikatkannya pada tangannya, kedua kakiny4 alau

bagian tengahnya, sementara ujung yang lain najis atau terhubung

dengan najis, maka ada tiga pendapat:

Pertama: Shalatnya tidak sah. Ini pendapat yang shahih'

Kedua: ShalatrYa tetaP sah.

Ketiga: Jika ujungnya najis atau terhubung dengan wujud

najis, misalnya terhubung dengan leher anjing, maka shalatnya tidak

sah. Jika terhubung dengan sesuatu yang suci, namun sesuatu yang

suci ini terhubung dengan najis, yaitu terikat dengan tali kekang atau

sobekan kain, dan keduanya di leher anjing, atau mengikatkannya

pada leher keledai yang membawa najis, maka shalatnya tetap sah.

Pendapat-pendapat tersebut diterapkan terlepas dari ujungnya

bergerak lantaran gerakannya maupun tidak bergerak. Demikian yang

dikatakan oleh mayoritas kalangan.

Namun Imam Al Haramain dan Al Ghazali serta para pengikut

mereka berdua menegaskan bahwa shalatnya tidak sah jika anjing atau

keledai tersebut bergerak. Mereka juga menetapkan perbedaan

pendapat khusus tentang sesuatu yang tidak bergerak'
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Al Baghawi menegaskan bahwa shalatnya tidak sah dalam

kas'us pengikatan

Mereka juga menetapkan perbedaan pendapat khusus tentang

kasus pemegangan dengan tangan.

Seluruh pendapat sahabat kami sepakat batrwa jika dia
menempatkan ujung tali di bawatr kakinya, maka shalatnya salr, terkait

semua kasus.

Menurutku (An-Nawawi): nrmatr yang di dalamnya terdapat

toilet. Kata "toilet" di sini diartikan dari kata hasysy ata:uhuryry dalam
dua dialek batrasa Arab, rurmun yang populer adalah hasysy. Yaitu
tempat pembuangan kotoran manusia yang pada mulanya berupa

kebun. Mereka membuang hajat di sana. Lantas tempat pembuangan

hajat disebut hasysy, seperti ghaizh dan 'adzirai (keduanya berarti
tempat buang hajaQ. Ghaizh asalnya berupa tempat yang sunyi.

Sedangkan 'adzirah asalnya adalatr berarti halaman rumatr.

13. Asy-syirazi berkata, "Jika dia membawa hewan yang
suci dalam shalatnya, maka shalatnya sah, karena Nabi SAW
per:rah membawa Umamah binti Abu Ash saat menunaikan
shalat. Juga karena najis yang terdapat pada hewan berada di
tempat najis (perut), maka ia seperti najis yang terdapat di dalam
perut orang yang menunaikan shalat. Jika dia membawa botol
yang di dalamnya terdapat tajis namun dia menutup kepala
botol, maka terdapat dua pandangan dalam hal ini. Pertama; dia
boleh meilunaikan shalat dalam keadaan ini, karena najis tidak
keluar dari botol. Dengan demikian di seperti membawa hewan
yang suci. Madzhab kami menyatakan bahwa dia tidak boleh
menunaikan shalat dalam keadaan seperti ini, karena berarti dia
membawa najis yang tidak dimaklumi di luar tempatnya. Dengan
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demikian, dia serupa dengan jika membawa naiis di dalam lengan

bajunya.'

Penjelasan:

Hadits Umamah diriwayatkan oleh Al Bukhaxi dan Muslim.

Maksudnya adalah Umamah binti Zainab binti Rasulullatr

SAW.

Bapak Umarnah adalah Abu Ash Mihsyam. Ada yang

berpendapat batrwa nama bapaknya adalatr Laqith. Pendapat yang lain

,mengatakan bahwa namanya Yasir. Pendapat lainnya lagi mengatakan

batrwa namanya Qasim bin Rabi bin Abdul lJzza bin Abdu Manaf.

Umamah Al Qurasyiyah, Nabi SAW mencintainya. Ali bin Abi Thalib

menikahinya setelatr Fatimatr wafat, dan sebelumnya Fatimah pun

sudah berwasiat kepadanya agar menikahi Umamah RA.

Masalah:
Jika dia membawa hewan suci yang tidak ada najis pada

lahirnya dalam shalatnya, maka shalatrya sah, tanpa perbedaan

pendapat. Jika dia membawa hewan yang disembelih setelah bagian

yang ada daratrnya dicuci dan bagian yang tampak ada najisnya

dicuci, maka shalatnya tetap tidak sah, tanpa perbedaan pendapat.

Namun ada pendapat lain dalam hal tersebut, selagaimana

dalam Al Bahr, yang ditegaskan oleh sahabat-satrabat kami,

diantaranya Al Qadhi Abu Thayyib, karena di bagian dalamnya

terdapat najis yang tidak perlu ada pengaitannya, berbeda dengan yang

masih hidup. Seandainya dubur hewan yang hidup terkena najis,

misalnya burung dan semacamnya" lantas dia membawanya dalam

shalatnya, maka apakah shalatnya sah? Ada dua pendapat:

Pertama: Shalatnya satr dan itu dimaklumi, seperti najis yang

masih ada di organ tempat kotoran orang yang menunaikan shalat. Ini

menurut Al Ghazali.
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Kedua: Shalatnya tidak satr. Ini pendapat yang paling sliahih,
yang juga merupakan pendapat Imam Al Haramain. Pandangan ini
pula yang ditegaskan oleh Al Mutawalli. Inilah yang al ashah,.
lantaran tidak perlu mempertimbangkan kemungkinan. Seandainya

hewan tersebut terjatuh ke dalam air yang sedikit atau cairan, maka
tidak membuatnya najis menurut yang al ashah dari dua pandangan,

sebagaimana dipaparkan dalam bab: Air.

Seandainya dia membawa telor yang bagian dalamnya sudatr

terdapat darah, namun bagan luamya suci, atau membawa setandan

buah yang bagian dalam biji-bijinya telatr menjadi khamer dan
mbresap hingga ke bagian luamya" maka shalatnya tidak satr menurut
yang al ashah dari dua pendapat. Demikian pula dengan setiap bentuk
kejadian yang tertutup, dua pendapat ini berlaku padanya.

Adapun jika dia membawa botol yang kepalanya ditutup
dengan sumbatan yang dimasukkan, atau semacamny4 sementara
pada sumbatan yang digunakan untuk menutup itu terdapat najis,
maka shalatnya tidak sah, menurut pendaFat yang shahift. Namun
dalam hal ini terdapat satu pendapat yang masyhur. Dalil dua
pendapat ini disebutkan dalam kitab, dan yang menyatakan shalatnya
satr adalatr Abu Ali bin Abu Hurairatr, yang disebutkan oleh penulis l/
Hawi, Al Qadhi Abu Thayyib, Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan
lainnya.

Jika kepala botol diikat dengan sobekan kain, maka shalatnya
tidak sah, tanpa perbedaan pendapat. Jika kepala botol ditutup dengan
lilin, maka ada dua pendapat:

Pertama; Sama seperti diikat dengan sobekan kain.

Kedua: Sama seperti ditutup dengan sumbatan.

Itulah yang disebutkan oleh satrabat-satrabat kami. Mereka
sepakat bahwa yang diikat dengan sobekan kain membuat shalatrya
tidak sah. Namun penulis menyebutkan masalatr ini secara mutlak
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(tidak menyebutkan jenis penutup botol). Dengan demikian,

perkataannya tersebut dimaknai terkait botol yang dittrtup dengan

sumbatan. Demikian pula yang dikatakan oleh penulis Al. Bayan;

perkataan penulis harus dimalmai sebagai penutupan botol dengan

sumbatan agar selaras dengan pandangan sahabat-satrabat kami.

Masalah:

Jika orang yang menunaikan shalat membawa orang yang

beristinja (cebok) dengan batu-batu, maka shalatrya tidak sah menurut

y4ng al ashah dari dua pendapat, karena dia tidak membutuhkannya.

Adapun hadits Umamah RA, maksudnya adalatr, dia beristinja

dengan aii. Seandainya dia membawa orang yang padanya terdapat

najis yang dimaklumi, maka terdapat dua pendapat, dengan alasan

yang telah kami paparkan. Ini tidak jauh beda dengan orang yang

beristinja menggurakan batu-batu, dan bagian yang dibersihkan

dengan istiqia berkeringat hingga menodai bagian lainnya, satr atau

tidaknya shalatnya ada dua pendapat, tetapi yang al ashah di sini

adalatr, shalatnya sah, karena sulit menghindarinya. Berbeda dengan

orang yang membawa yang lain.

14. Asy-syirazi berkata, 6'Kesucian tempat yang digunakan

untuk shalat merupakan syarat sah shalat. Ini berdasarkan hadits

yang diriwayatkan Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda: ,

. **:t lt # oi t,a-Pt b)t||rfui t,"I,.)i
*6J kA?, ,slr ,ir:;si ;t t q+')}; | *t; zlL

"Tajuh tempat yang tidak boleh diganakan untuk shalat yaitu:

tempat penyembelihan hewan, tempat sampah, tempat pemakaman,

tefipat penambatan unta, hamar mandi, bahu ialan, dan di atas

BailuAah Al Atiq (Ka'bah). "
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. Beliau menyebutkan tempat penyembelihan hewan dan
tempat sampah sebagai tempat yang tidak boteh digunakan untuk
menunaikan shalat karena pada keduanya terdapat najis. Dengan
demikian, hadits tersebut merupakan datit bahwa kesucian
tempat yang digunakan untuk menunaikan shalat adalah syarat
sah shalat.

Penjelasan:

Hadits umar RA tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu
Majah,, Al Baihaqi, dan lainnya, tetapi berasal dari riwayat Abdullatr
bin Umar, bukan dari riwayat Umar.

Dalam riwayat At-Tinnidzi dinyatakan dari umar. At-Tirmidzi
berkata, "Isnadnya tidak kuat.,,

Kalangan lain pun memandang isnadnya tersebut tidak kuar

Tempat penyembelihan hewan diartikan berasal dari kata
majzarah. Tempat sampatr diartikan berasal dari kata mazbalah atau
mazbulah dalam dua dialek bahasa Arab, namun yang lebih tepat
adalatr mazbalah. Tempat pemakaman diartikan berasal dari kata
maqbmah, maqburah, atau maqbirah Tempat penambatan unta
diartikan berasal dari kata ma,aathin al ibil. Ma,aothin adalah bentuk
jarnak dai ma'thin Namun bisa juga berasal dari kata athqn dengan
bentuk jamak a'thaon. Kami akan menjelaskan tafsirnya dalam
pembahasan selanjutnya, akhir bab.

Al Bait Ar Atiq adalah Kabah, semoga Allah semakin
menambatrkan kemuliaan padanya. Disebut At Atiq yang berarti
pemerdekaan, lantaran rumah Allah ini dibebaskan dari kaum yang
kejam- Mereka tidak marnpu menguasai dan mendudukinya, dan tidak
ada seorang makhluk pun yang dapat memiliki kewenangan untuk
memilikinya Demikian yang dinrkil dari Ibnu Abbas, Ibnu zubur,
Mujahid, dan Qatadah

Ada yang berpendapat bahwaAl Atiq artinyayang kuno.
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Pendapat lain mengatakari batrwa artinya mulia (kariim),yatg

berasal dari perkataan merek4faras lariim (kuda yang mulia).

Masalah:

Kesucian tempat yang bersenttrhan langsung dengan orang

yang menunaikan shalat dalarn berdirinya, duduknya" dan sujudnya"

adalah syarat sah shalatnya, baik berada di bawatrnya maupun di

atasnya, baik dinding rnaupun lainnya baik di sisi kanan maupun

kirinya. Seandainya dia menyentuh sesuatu dalam shalatny4 berupa

atap yeng najis, dinding, atau lafuurya, dengan badannya atau

pakaianny4 maka sbalatnya tidak sah. Datilnya adalah yang telatr

disampaikan pada perrrulaan bab.

Hadits yang disebutkan di sini tidak dapat dijadikan hujah.

Hadits yang dijadikan hujah adalah hadits tentang kencing orang Arab

pedalaman di datammasjid, dan sabdaNabi SAW:

"Tuangkon seember air padarrya." (HR' Al Bukhari dan

Muslim)

15. Asy-syirazi berkata, *Jika dia menunaikan shalat di

atas karpet yrng ada naiis yang tidak dimaklumio tepat di bagian

yang terkena najis, maka shalatnya tidak sah, karena dia

bersentuhan langsung dengan naiis. Namun jika dia menunaikan

shalat di bagian ytng suci dari karpet tersebut, maka shalatnya

sah, karena dia tidak bersentuhan langsung dengan naiis dan

tidak pula membawa sesuatu yang terhubung dengan najis.

Dengan demikian, dia sama seperti menunaikan shalat di atas

tanah yang suci, sementara di bagian lain dari tanah tersebut

terdapat najis.'

2. -af. o1. ,olt
.sV ,-f \yt * t-*

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdza, ll 341



Penjelasan!

Jika pada karpet atau tikar dan semacamnya terdapat najis, dan
dia menunaikan shalat di bagian yang terkena najis, maka shalatnya
tidak sah. Namun jika dia menunaikan shalat di bagian yang suci
darinya, maka shalatnya sah.

Sahabat-sahabat kami berkata 'Baik karpet bergerak lantaran
gerakannya maupun tidak bergerak, karena dia tidak membawa tidak
menyentuh najis secara langsung. Demikian pula jika dia menunaikan
shalat di atas ranjang yang tiang-tiangnya berada di atas najis,
shalatnya satr meskipun ranjang bergerak lantaran gerakannya."
Pendapat ini ditegaskan oleh penulis At-Tatimmah danlainnya.

Abu Hanifah berkata, "Jika karpet atau ranjang bergerak
lantaran gerakannya, maka shalatnya batal. Namun jika tidak
bergerak, maka shalatrya tidak batal.'

Demikian pula menurutnya tentang ujung serban yang
bersentuhan langsung dengan najis. seandainya yang bersentuhan
langsung dengan badan dan pakaiannya adalatr sesuatu yang suci,
sementara yang berada di hadapan dadanya, perutny4 atau bagian
tubuhnya pada saat dia sujud dan lainnya adalah sesuatu yang najis,
maka shalatnya tetap sah, menurut yang al ashah dari dua pendapat.
Pendapat ini dinukil oleh penulis Al Hawi dari pernyataan Asy-syaf i,
dan dinukil oleh Ibnu Mundzir daiAsy-Syaf i serta Abu Tsaur.

Seandainya dia menghamparkan pakaian yang tenunannya
jarang di atas najis, dan dia menunaikan shalat di atasnya, lalu najis
dapat tersentuh melalui celatr-celah tenunan, maka shalatnya batal.
Namun jika tidak tersentuh seperti itu dan terhalangi, maka ada dua
pendapat, dan yang al ashah dari keduanya yaitu, shalatrya tidak
batal.
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16. Asy-syirazi berkata, "Jika dia menunaikan shalat di
atas tanah yang ada najisnya, dan dia mengetahui letak najis,

maka dia harus menghindarinya dan menunaikan shalat di
bagian lain. Jika dia menghamparkan sesuafu di atasnya dan

menunaikan shalat padanya, maka ini dibolehkan, karena dia

tidak bersentuhan langsung dengan najis dan tidak membawa

sesuatu yang terhubung dengan najis. Namun jika letak najis

tidak diketahuinya, dan najis terdapat di tanah yang luas, lantas

dia menunaikan shalat di bagian tertentu darinya, maka ini
dibolehkan, karena dia tidak dapat memastikan letak najis' dan

pada dasarnya tempat tersebut suci. Jika najis terdapat di suatu

rumah, namun dia tidak mengetahui letaknya, maka dia tidak
boleh menunaikan shalat di dalamnya hingga mencucinya.

Di antara sahabat kami ada yang mengatakan bahwa dia

boleh menunaikan shalat di dalamnya dimanapun yang

dikehendakinya, seperti di padang pasir. Namun pendapat ini
tidak dapat dijadikan sebagai acuan sama sekali, karena padang

pasir tidak mungkin dapat dijaga dari najis dan tidak pula dapat

dicuci seluruhnya, sementara rumah dapat dijaga dari najis dan

dicuci.

@engan demikian, jika rumah yang terkena najis dapat

dicuci, namun letak najis tidak diketahui' maka dia dapat

mencuci rumah secara keseluruhan, seperti mencuci pakaian

secara keseluruhan lantaran letak najis tidak diketahui. Jika naiis

terdapat di salah satu dari dua rumah, namun tidak jelas baginya

rumah mana yang terkena najis, maka dia harus menyelidikinya'
sebagaimana penyelidikan terhadap dua pakaian).2s

a Kalimat yang berada di dalam tanda kuruE ini tidak rcrdapat dalam r! dan !f
serla At Wahidah, namun ada di dalam transkip Ar-Rukbi dan Al Mutawakkiliyatr

(t).
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Penjelasan:

Dalam pembahasan tesebut terdapat beberapa masalah:

Pertama: Jika di atas tanah terdapat najis yang berada di dalam
rumah atau padang paslr, maka dia barus menghindarinya dan

menunaikan shalat di tempat yang tidak berkaitan langsung dengan

najis. Jika dia menghamparkan sesuatu di atasnya dan tidak ada

darinya yang bersentuhan langsung dengan najis, maka shalatnya sah.

Jika yang dihamparkannya adalah pakaian yang tenrmannya jarang,

maka hukumnya telatr dijelaskan sebelum-ini.

Kedua: Jika dia tidak mengetahui letak najis pada -anah, dan

tanah itu luas, *rf* dia dryat menuoaikm sbald di bagian lain darinya
tanpa perlu b€rijtiha4 kil€na pada dasunya bagian tersebut suci.

Al Qadhi Abu Thayyib dan lainnya berkata "sebaiknya dia
beralih ke bagran yang tidak meragukan. Namrm itu bukan keharusan
baginya. Sebagaimana jika dia mengetahui bahwa di antara masjid
yang ada di adz yang dikencingi namun dia tidak
mengetahui tepatny4 mak? dia boleh meNruaikatr shalat di masjid
manapun yang dikehendakinya'r

Al Baghawi berkat4 "Dia hartrs mencari ternpat di tanah
lapang."

Jika maksud AI Baghawi adaloh, dia wajib berijriha4 maka ini
merupakan pendapat yang tidak t€pat dan bertentangan dengan
pendapat sahabat-sahabat lomi. Namrm jika makzudnya adalah
sebagai anjuran, maka ini selaras dengan apa yang kami sampaikan
dari Al Qadhi Abu Thal1yib dan lainnya

Jika najis itu kecil dan terdapat di dalam rumah atau di karpet,
maka ada dua pendapat ini:

Dia tidak boleh menuoaikan shalat padanya, baik
secara langsung Eauprm melalui ti 'rta4 hingga dia mencucinya atau
menghamparkan sesuatu di atasnya. Ini pendapat al asluh.
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Kedua: Dia boleh menunaikan shalat padanya dimanapun yang

dikehendakinya.

Dalil masing-masing dari keduanya terdapat dalam kitab.

, Namun, pendapat yang kedua tidak dapat dijadikan acuan. Lebih dari

itu, penulis dan syaikhnya, Al Qadhi Abu Thayyib, Ibnu Shabbagh,

dan Asy-Syasyi, menegaskan batrwa berdasarkan pendapat kedua dia

boleh menunaikan shalat dimanapun yang dikehendakinya dari tempat

tersebut tanpa ijtihad.

Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili, Ad-Darimi, Al
Baghawi, Ar-Raf i, dan lainnya, berkata, "Berdasarkan pendapat

kedua, maka dia harus berijtihad padanya. Inilatr pendapat al ashah."

Ketiga; Jika najis ada pada salah satu dari dua rumah, maka dia

harus menyelidikinya, seperti pada dua pakaian. Seandainya dia

mampu mendapatkan tempat yang ketiga atau sesuatu yang dapat

digunakannya sebagai alas, atau mendapdtkan air untuk mencuci salah

satu dari keduanya, maka tentang dibolehkannya berijtihad terdapat

dua pendapat, sebagaimana tentang masalatr bejana dan adanya

pakaian ketiga. Pendapat al ashah dari dua pendapat tersebut yaitu,

dia boleh berijtihad. Masalatr ini disebutkan oleh penulis Al Boyan.

Jika dia tidak mengetatrui letak najis pada tanatr yang luas,

atau rumah, atau karpet, dan kami menyatakan dia boleh menunaikan

shalat di atasnya" maka dia boleh menunaikan sejumlah shalat di satu

bagian dariny4 dan dia juga boleh menunaikan shalat di bagian lain
hingga tersisa satu bagian sebatas yang dikenai najis. Namun setelatr

itu shalatnya di tempat tersebut dinyatakan tidak satr, seperti masalah

orang yang bersumpatr tidak akan makan satu butir kurma tertentu,

namun kemudian satu butir kurma tersebut tercampur dengan banyak

kurma, maka dia dapat memakannya kecuali satu butir kurma.

Demikian yang disebutkan oleh Al Mutawalli.

Dalam pembahasan tentang bejana ada pendapat

mengatakan bahwa jika satu bejana (yang airnya terkena

yang

najis)
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memiliki keserupaan dengan bejana-bejana lain yang tak terhitung,

maka dia boleh berwudhu dengan air yang berasal dari satu per satu

bejana hingga tersisa satu bejana

Ada juga yang mengatakan bahwa hingga tersisa sejumlatr

bejana.

Seandainya keserupaan tersebut sudatr teriadi sejak semul4

maka dia tidak boleh langsung melalnrkan itu (tapi harus

menyelidikinya terlebih datrulu).

Dengan demikian, dimungkinkan dua pendapat tersebut bisa

diterapkan dan. dibedakan.

17. Asy-syirazi berkata: Jika dia tertahan di toilet,26 lalu

tidak mampu menghindari najis saat duduk dan suiud, maka dia

harus mengelak dan menjauhi najis saat dia duduk, serta

bersujud dengan isyarat ke batas yan! seandainya melewatinya

maka dia akan bersentuhan langsung dengan najis, dan

hendaknya dia tidak sujud di atas tanah karena shllatnya sudah

dinyatakan sah meskipun dengan isyarat, dan justru tidak sah

bila dilakukan dengan terkena najis. Jika dia mampu

menghindari najis, maka terdapat dua pendapat dalam hal ini.
Dalam Al Qadim dikatakan bahwa dia tidak perlu mengulangi

shalatnya, karena dia telah menunaikan shalat sesuai dengan

keadaannya. Dengan demikian dia seperti orang yang sakit.

Dalam Al Imla'dikatakan bahwa dia harus mengulangi shalatnya

karena dia meninggalkan kewajiban dengan alasan yang jarang

dan tidak berkaitan langsung sehingga kewajiban masih belum

gugur darinya, sebagaimana bila dia meninggalkan sujud karena

lupa.

" Di antara kesalahan para pentashih (pengoreksi) adalah membuat kekeliruan
dalam penulisar husysy (toilet), yaitu mereka menulis iaDs @enahanan) dalam

transkip yang dicetak dari Al Ltuha&&ab (L).
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Jikt dia mengulangi shalatnya, maka ada beberapa

pendapat terkait hal yang waiib hukumnya.

Dalam Al (Imm dikatakan bahwa yang wajib adalah yang

kedua, karena kewajiban dinyatakan telah gugur dengan yang

kedua ini.

Dalam Al Qadim dikatakan bahwa yang wajib adalah yang

pertama, karena pengulangan merupakan anjuran yang fidak

diwaiibkan dalam .r{ I Qadim.

Dalam Al Imla'dikatakan bahwa semuanya waiib, karena

semuanya wajib dikerjakan. Dengan demikian, semuanya wajib

hukumnya

Abu Ishaq menyampaikan pendapat keempat, bahwa

Allah SWT memperhitungkan baginya yang manapun dari

keduanya2' y"rg dikehendaki-Nya, diqiyaskan denghn perkataan

dalam kitab Al Qadim terkait orang yang menunaikan shalat

Zhuhur kemudian pergi menunaikan shalat Jumat. Allah SWT

memperhitungkan baginya sebagaimana yang dikehendaki-Nya.

Penjelasan:

Dalam pembahasan sebelum ini telatr ddelaskan bahwa kata
utoilet" dianikan dari husysy alat lnsysy. Jika seseorang tertahan di

tempat najis, maka dia wajib menunaikan shalat. Inilah madztrab kami

yang juga dianut oleh ulama secara keselurtrhan, kecuali Abu Hanifatr,

ia berkata, "Dia tidak wajib menunaikan shalat di tempat tersebut."

Dalil kami adatatr hadits Abu Hurairatr, bahwaNabi SAW bersabda:

.i,*,r trq ti6 ;rr'gl;f 6t:

' Sebagian transkip Al Muhadzdzab; memperhitunglcan bagirrya yang manapun

dari keduanya yang dikehendaki-Ny4 lafazi "manapun dari keduanya" diartikan
dari ayyatuhumaa, bt*an ayyuhumaa sebagaimana dalain kitab ini, yang terulang

dalam dua kalimat (!).
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"Jika aht perintahkan sesuatu kepadamu, maka kcrjakanlah
yang matnpu kamu kedalcan." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diqiyaskan dengan orang sakit yang tidak mampu menunaikan

sebagian rukun shalat. Jika dia menunaikan shalat, maka wajib
mengelak dari najis dengan kedua tangan dan lututnya, serta lainnya,
semampu mungkin, dan dia wajib merunduk untuk sujud sampai batas
yang.peandainya dia lewati maka akan bersentuhan langsultg dengan

najis, dan dia tidak boleh meletakkan datrinya di atas tanah. Inilatr
pendapat yagg shahih.

Penulis Al Bayan menyampaikan satu pendapat yang
menyatakan bahwa dia harus meletakkan dahinya di atas tanah.
Namun pendapat ini tidak dapat dijadikan acuan sama sekali. Dalilnya
adalah sebagaimana disebutkan oleh penulis. Jika dia menunaikan
shalat sebagaimana yang kami perintahkan, maka dia hendaknya
mengulangi shalatnya jika telatr keluar ke tempat yang suci.
Pengulangan ini hukumnya wajib berdasarkan pendapat versi baru
yang al ashah, dan hukumnya sunah berdasarkan pendapat versi lama.

Jika dia telafr mengulangi shalatnya, maka apakah yang wajib
hukumnya adalah yang pertama? Atau yang kedua? Atau kedua-
duanya, namun salah satu dari keduanya masih samar? Dalam hal ini
terdapat empat pendapat, sebagaimana disebutkan oleh penulis:

Pertama: Yang wajib hukumnya adalah yang kedua. Ini pendapat
paling shahih,dan merupakan pendapat mayoritas sahabat kami.

Asy-Syaikh Abu Hamid menyatakan batrwa pendapat ini telatl
disepakati.

Sementara itu, Ibnu Shabbagh memilih pendapat yang
menyatakan bahwa yang wajib hukumnya adalah kedua-duanya.
Pendapat ini kuat, karena dia dituntut untuk mengerjakan keduanya.

Pendapat-pendapat tersebut dan semacamnya telah dijelaskan
dalam pembahasan terdahulu terkait orang yang tidak mendapatkan air
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dan tanah (debu untuk tayamum). Pada akhir pembatrasan tentang

tayamum kami juga menyebutkan satu masalah tentang slalat-shalat

yang dikerjakan yang wajib diqadha serta yang tidak wajib diqadha.

Kami telah memaparkannya dengan cukup memuaskan.

Menurutku (An-Nawawi): shalatrya sudatr dapat dinyatakan

satr meskipun dengan isyarat.

Menurutku (An-Nawawi): dinyatakan satr karena shalat

dalam beberapa kondisi dinyatakan satr, seperti shalat.dalam kondisi

sangat ketakutan dan shala! bagi orang sakit, sementara dalam

kondisi-kondisi lainnya dinyatakan tidak sah, seperti shalat orang

yang diikat pada kayu. Hal ini telatr dijelaskan dalam bab: Tayamum.

18. Asy-syirazi berkata, "Jika dia selesai dari shalat,

kemudian melihat di pakaiannya atau badannya atau tempat

shalatnya terdapat najis yang tidak dimaklumi, maka harus

diperhatikan. Jika naiis itu terlihat setelah selesai dari shalat,

maka dia tidak perlu mengulang shalatnya, karena pada

dasamya naiis tidak ada dalam kondisi shalat, sehingga tidak
wajib mengulangi shatat dengan adanya keraguan. Sebagaimana

jika dia berwudhu dari'sumur' lantas menunaikan shalat,

kemudian dia mendapati di sumur itu terdapat tikus. Bila dia

mengetahui itu pada .saat shalat, maka dia harus mengulangi

shalatnya, karena dia telah melakukan pengabaian dengan

membiarkannya. Jika dia tidak mengetahuinya hingga selesai

shalat, maka ada dua pendapat:

Pertama: Dalam Al Qadim dikatakan bahwa dia tidak
perlu mengulangi shalatnya, berdasarkan hodits yang

diriwayatkan oleh Abu Seid Al Khudri RA, behwa Nabi SAW

melepas kedua sandal beliau dalam shalat, Irrntas orang-orang

pun melepas sandal mereka. Katika beliau menanyakan alasan

mereka melepas sandal, mereka menjawab, t'Kami melihat
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engkau melepas kedua sandal, maka kami pun melepas sandal

kami." Beliau lalu bersabda:

* i; : Jv'rf .(ri WLI ;tft *b ;!
"libril AS mendatangihu lanrtos memberinhuhanku bahwa pada

keduanya (sepasang sandal beliau) terdapat kotorart"

Atau bersabda, "Darah kuta besar.

, Seandainya shalat beliau tidak sah, niscaya beliau

mengulangi ihram.

Kedua: Dalam At Jadid dikatakan bahwa dia harus

mengulangi shalatnya, karena itu merupakan kesucian yang

wajib, sehingga tidak gugur lantaran ketidaktahuan, seperti

wudhu.

Penjelasan:

Hadits Abu Said Al Khudri shahih dan telatr dijqlaskan pada

awal bab ini. Kami pun telah menyebutkan lafaztrnya dalam

penjelasan tersebut.

Kutu besar berasal dari kata halamah,seperti latazir, qashabah

dan qashab (tongkat, buluh).

Dalam hadits ini terdapat sejumlah ketentuan, selain yang telatr

disebutkan oleh penulis, bahwa shalat dibolehkan dengan mengenakan

sandal yang suci, dan dibolehkan pula berjalan di masjid denbat

mengenakan sandal. Lebih dari itu, melakukan sedikit tindakan dalam

shalat diperkenankan, dan perbuatan-perbuatan Nabi SAW pun

diteladani sebagaimana peneladanan terhadap sabda-sabda beliau,

serta tidak boleh berbicara dalam shalat, baik temanya tentang shalat

marlpun lainnya. Seandainya tidak demikian ketentuannya, niscaya

Nad" SAW langsung menanyakan kepada mereka saat mereka

melepas sandal dan tidak menangguhkan pertanyaan.
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Menurutlu (An-Narwwi), itu santa jika dia bemndhu dari

sumur; air yang ada di slmur tcrsebut hmng &ri dua qulot, dan dia

berrryudhu darinya, namun kemrdim mencmulon bangkai tih$ di

dalamnya. Ini dimungkinkan bangloi tihs stdah ada pada saat dia

bcrnudhtr, atau bangkai tihs ba{ ada saclah dia bcrwudhu.

trhlangan yang mengmut podryd yang menghanrskan pcngulangan

shalat, sebagaimana airr1raafm &hm Al Jdd memaknai kotoran

yang disebutkan dalam hadits tcrschlt sebagai scsuatu yang dipondang

kotor (bukan najis), scpati ingrrs dm seoracmnya, dm memaknai

drah kutu besar -iika riwayatnya vali+- sebagai sesuatu yang

reureh dan dimaklumi. Nabi SAW melepaskan sandal beliau juga

tidak lain sebagai bentuk kehati-hatian.

Ketentuan hulom tetilang masalah id adala[ jilra dia

mengucapkan salam dari shalatnyq kemudian melihat ada naiis

padanya, dan dimungkinkan najis sudah ada pada saat shalat atau

najis ada setelaturyq rnaka shalatnya safu tanpa perbedaan pendapat.

Asy-Syaf i dan sahabat-sahabat kami berkata, nDianjtrkan

kepadanya agar mengulangi shalatnya, sebagai bentuk kehati-hatian."

Jika dia mengetahui batrwa najis sudah ada pada saat shalat,

namun dia ti&k mengetahuinya sebelum itu, maka ada dua pendapat:

Pertama: Dalam Al Jadid dikatakan bahura shalatnya batal.

Ini pendapat al aslah.

Kedua: Dalam At Qadindikatakan bahwa shalatnya satr.

Dalil masing-masing dari keduanyo terdapat dalam kitab. Jika

dh mengetatruinya, kemudian lupa, malra ada dua pelrdapat yang

masyhur dalam hal ini di antara ulama I(hurasan:

Pertana: Dia wajib mengulangi shalatnya" tanpa perbedaarr

p€ndapat, lantaran Ini padapat pating stahih dali,

keduanya, yang jrrya ditegaskan oleh ulama lrak.
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'",'-t;".t 'Ifudua: rAda ,dua.perydapaL, rseperti.tedtrorgl ofiulg y@, tidak

mehgetatrui,-',Jliftsr kami mcwajibkan'pengulangaq'maka dia wqiib :

mtingulangi setiap tlisl6t;:$arg diyakini','dikeriahrr. dengan, adanya I

najis padanya.^ Dia tidak wajib,mengulangi- :shalat, :yang, diraguka.fi,',

terdapat naj is,iaat rirengerjakannyd, akdh t*irpil hanya, dianjurkan', i

untuk meggulailginya. SeandaiRyal dia,melihat nafrs pada saat,sedarlg, i

menunaikanr.slrataq;ddnlkita',arengdtdkan.:tlia'tdik:wajibi,mofrgulasgr"
jikd'I:Aia 'ihdlihatilya,'setdlahr;iselesii'*'&arilibhalatliirhakai.dia.:hagrs. I

merighilangkanirya dan mekmjutkanr,shalafuya:vtrileiidak,,*dbulkian;i:r,

rnat<eshal#nya baal dan dieruajib mengulangi $hatratnya ;"", "l1 ;' 1 :, ;;

sahabat-shiiarat k h;ligditk* irrh*a jiti hii-melihat najis

di pakaiannya, namun dia tiddk'nlenbbtdttui''tkapnn' 'najiS itu'i
mengenainya,''niaka dia''harus, UrenUnaikan,':,setiap strralatr yang

diyakininya dikerjakan dengan adanya najis- ,Dia,tidak diharuskara I

untuk mengulangi shalat yung diragukan ,radanya najis .szilt i

dikerjakannya, sebagair-naga jika dia rneragukan. setelah, selesai dari : i

shalat, tetapi hanya dianjurkan untuk mengulangi setiap shafat yang

dimungkinkan dikerjakannya dalam keadaan bernajis lni sama g?Perti,i

pembatrasl lenlang orang yang melihat sperma pada pakaiannya.

Masalah:
:

Madzhab-madzfnb ulama mengenai orang yang menunaikan

shalat dengan najis, ftlmun dia lupa atau tidak men$etahuinyal ':r1':- ' ;

,!

Kami telah menyebutkdn bahwa pehtlapat'al ashah dalam

madztrab kami adalah, wdjib mengulangi shalat. Pendapat ini juga

dianutolehAbuQilabahdanAhmad. : ':

Mayoritas ulama''berkita'Dia'tiai*l' plrilrt' mengulangi

shddftrya"i Periddpat',:ihi idisaftpiaikan "olbh' Ibnu' Mundeir dari Ibnu

Ufliili, Ibnu MusayyaB;nThditrrts, Atha'Salim bin AMultratr, Mujtlhid; ;

Asy-Sya'bi, An-Nakha'i"':Ad:Z'iihtij;llYahya''Hl'i'465[i41i,' 61"6'ureil;i

Ishaq, dan Abu Tsaur.
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Ibnu Mundzir berkata, "Demikian pula pendapatku." Ini adalah

madzhab Rabiah dan Malik, sebagai madztrab yang kuat tentang

dalilny4 dan dipilih.

19. Asy-syirazi berkata, "shalat tidak boleh dikerjakan di

pemakaman. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu

Said RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

.li-J;1|Aiyr 3*; qs>r\i
t'Bumi seluruhnya adalah masiid, kecuali tempat'pemakaman dan

kamar mandi (tempat pemandian),"

Jika dia menunaikan shalat di tempat pemakaman, dan itu

merupakan pemakaman yang diberkali-kali digali, maka

shalatnya tidak sah, karena darah dan nanah orang-orang yang

dikubur di situ telah bercampur dengan tanah. Jika pemakaman

itu baru dan belum digali lagi, maka hukumnya makruh, karena

merupakan tempat timbunan najis, namun shalatnya tetap sah,

karena yang terhubung langsung dengan pelaksanaan shalat

masih suci.

Jika dia ragu apakah sudah digali atau belum, maka ada

dua pendapat.

Pertamaz Shalatnya tidak sah, karena pada dasarnya

kewajiban tetap berada dalam tanggungannya lantaran dia

meragukan pengguguran kewajiban, dan kewajiban tidak gugur

karena adanya keraguan.

Kedua: Shalatnya sah, karena pada dasamya tanah

tersebut suci, maka tidak dapat dinyatakan najis dengan adanya

keraguan.

Penjelasan:

Hadits Abu Said diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi,
dan lainnya.
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At-Tirmidzi dan lainnya berkda, "Hadits Abu Sa'id kurang

valid.'

Al Hakim dalam Al Musta&ak mengatakan batrwa sanadnya

shahih.

Dalam Ash-Shahihain disebutkan riwayat dari Aisyatr RA,
batrwa ketika Nabi SAW menjelang wafat, beliau bersaMa:

.l*u'€El ,r$gLjt,sr(i)t: ;Ai ut; at ^aa

"Lalout Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani, mereka

menjadikan makam nabi-nabi sebagai masjid"

Beliau memperingatkan kaumnya tentang perbuatan mereka
(kaum Yahudi dan Nasrani).

Dalaq Ash-Shahihain terdapat hadits serupa dari Abu
Hurairatr juga.

Diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah RA, dia berkata,

"Lima hari sebelum Nabi SAW wafat, akrr mendengar beliau
bersabda:

'A9:,'e.qf '':ti oi+S- t;s '# ok U'ot
.u;'*'€qf 4,ru'r:Ai \3$$ yf ,:"';t1-7

'Sesungguhnya orang-orang sebehtm kamu menjadikan makam

para nabi mereka dan orang-orang stutih di antara mereka

sebagai masjid. Ketahuilah janganlah kamu menjadikan
malram sebagai masjid, sesungguhnya aht melarangmu

melahtkan ftu'. "(HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Murtsid RA, batrwa Nabi SAW
bersabda: 

.a,.;G,t: ,Ai * f-4i,, I
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"Janganlah kamu duduk di atas makam don iangan slwlat

kcpadanya (menghadop kc arafurya). " (IIR. Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, batrwa Nabi SAW

bersabda:

.fr:rf b\\;3 rt E; €.'&.t n frh,*r

"Kerjakanlah sebogian slulatmu di nnuhnu, fun iangan
menjadikomya (runalunu) sebagai makam" ([IR. Al Bul&ari

dan Muslim)

Ketentuan hukutn masalah tersebut adalatr: Jika dapat

dipastikan batrwa makarn yang dimaksud telah digali, maka shalatnya

di pemakaman tersebut tidak sah, tanpa perbedaan pendapat. Namun

jika tidak meletakkan alas apa pun di bawahnya, dan telah dipastikan

makam tersebut belum digali, maka shalatnya satr, tanpa perbedaan

pendapat, tetapi htrkumnya mabuh tanzih. Jika dia ragu apakah sudatr

digali atau belum, maka ada dtra pendapat

Pertama: Shalatnya sah, narnun hukumnya makruh. Ini
pendapat yang palin g shahih.

Kedua: Shalatnya tidalc salq

Mayoritas ulama juga menyebutkan dua pendapat tentang

masalatr terakhir, sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini. Mereka

yang menyebutkan dua pendapat ini diantaranya adalatr Asy-Syaikh

Abu Hanid, Al Qadhi Abu Thayyib dalam keterangannya" Al
Mahamili, Asy-Syaikfi Abu Ali Al Bandaniji, penulis Asy-Syamil,

sejumlah kalangan ulama Irak, dan mayoritas ulama Khurasan.

Keduanya dinukil oleh sejumlah kalangan terkait dua

pendapat, diantaranya adalatr penulis dalam At Tanbih dan penulis l/
Hawi yang mengatakan dalamAl Hmti; duapendapat.

Penulis Asy-Slamil berkata, "Dalam Al Umm dikatakan batrwa

shalatrya tidak sah" Dalam Al Imla'dikatalon bahwa shalatnya sah.
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Satrabat-satrabat kami sepakat batrwa yarnlg al aslah adalatt pendapat

yang menyatakan batrwa shalahya sah, yang juga dianut oleh Al Jurjani

dalam At-Tahiir. Satrabat-satrabat kami mengatakan batrwa maknrh

hukumnya bila dia mentrnaikan shalat ke arah makarn. Demikian pula

yang mereka mengatakan" batrwa hukumnya malcuh. Seandainya

dikatakan bahwa hukumnya haram, berdasarkan hadits Abu Murtsid dan

lairurya yang telah dipaparkan sebelumnya" maka hal ini dijawab oleh

penr,{is At-Tatimmoh, bahwa shalat di bagian kepala makam Rasulullatt

SAW dengan menghadap ke aratrry4 huhmnya haram."

Masalah:

Madztrab ulama tentang shalat di tempat pemakaman. Kami

telah menyebutkan madzhab kami dalam hal ini, dan semuanya

terbagi dalam tiga bagian:

Pertama: Ibnu Mundzir berkata: Kami meriwayatkan dari Ali,
Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Atha, dan An-Naktra'i, mereka berpendapat

batrwa shalat di tempat pemakaman htrkumnya maknrtr.

Kedua: Abu Hurairatr, Watsilah bin Asqa, dan Hasan Al
Bashri menyatakan bahwa hukumnyh tidak makrutr

Ketiga: Diriwayatkan dari Malik dua riwayat, dan yang paling

masyhur dari keduanya yaitu, tidak makruh selama dia tidak

mengetahui kenajisan tempat pemakaman

Ahmad berkata, "Shalat di tempat pemakaman hukumnya

haram."

Penulis Al Hawi menukil dari Daud, dia berkata "shalatrrya

sah meskipun dapat dipastikan tempat pemakaman sudatr digali."

Satrabat-satrabat kanti berkata uMakruh hukumnya

menunaikan shalat di tempat sampah dan tempat-tempat najis lainnya
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dengan pembatas suci yang diletakkan di atasnya, karena ini masuk

dalam makna tempat pemakaman."

Masalah:

Makruh hukumnya shalat di gereja dan sinagog. Pendapat ini

disampaikan oleh Ibnu Mrmdzir dari Umar bin Ktraththab, Ibnu

Abbas, dan Malik RA.

Keringanan shalat di gereja dan sinagog dinukil dali Abu

Musq Hasan, Asy-Syabi, An-Naktra'i, Umar bin AMul Azrz, Al
Auzai, dan Said bin AMul Aziz, yang juga merupakan riwayat dari

Ibnu Abbas dan dipilih oleh Ibnu Mundzir.

Mengenai penggalian makam orang-orang kafir untuk mencari

harta yang dikubur bersama mereka, Al aadli Iyadh berkata dalam

Syarh Shahih Muslim, "Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Menurut Malik, hukumnya makrutr. Sementara sahbbat-sahabatnya

membolehkannya."

Al Q{lT- Iyadh berkata: Perbedaan pendapat juga terjadi pada

alasan hukwn makrulrnya. Ada yang berpendapat bahwa

dikhawatirkan akan turun adzab dan murka kepada mereka, karena itu
merupakan tempat adza;b dan murka.

Dalam Ash-Shahih dinyatakan batrwa Nabi SAW melamng

masuk ke negeri-negeri kaum yang diadzab, yaitu katrm Tsamud dan

Ashabul Hijr, karena dikhawatirkan orang yang memasukirtya akan

mengalami apa yang mereka alami.

Beliau lalu mernberikan pengecualian: .

"Kecuali bila kalian menongis."

.;St; Vk:rf 11
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Dengan demikian, siapa yang memasuki negeri kaum yang
diadzab untuk mencari dunia, maka dia tidak masuk dalam
pengecualian ini.

Pendapat lain mengatalcan batrwa alasannya yaitu,
dikhawatirkan akan bertemu dengan makaur nabi atau orang shalih di
antara mereka (lantas mereka mengkultuskannya).

Al Qadhi Iyadh berkata, ,Huiiah kalangan yang
membolehkannya adalah, para sahabat RA pernah menggali makam
ebu nagnal dan mereka rnengeluarkan emas batangan darinya, yang
diberitatrukan oleh Nabi SAW batrwa emas batangan tersebut terkubur
bersamanya."

Adapun yang dapat disimpulkan dari madzhab kami yaitu,
"Jika makam sudatr hancur, maka boleh digali. Atau makam banr, dan
kita mengetatrui ada harta di dalamnya milik orang kafir harbi (orang
kafir yang wajib diperangi).

20. Asy-syirazi berkata: shalat tidak boreh dikerjakan di
kamar mandi. rni berdasarkan hedits Abu seid. sahabat-sahabat
kami berbeda pendapat terkait subtansi deri larangan shalat di
kamar mandi. Di antara mereke ada yang berpendapat bahwa
larangan itu tidak lain karena kamar mandi digunakan untuk
mencuci najis. Dengan demikien, jika dia menunaikan shalat di
tempat yang dipastikan suci, maka shalatnya sah. Namun jika dia
menunaikan shalat di tempat yrng dipastikan najis, maka
shalatnya tidak sah. Adapun jika dia rogr, maka ada dua
pendapat, seperti pada pemasalahan tempat pemakaman.

Di antara mereka ada yang beraendapat bahwa laiangan
tensebut disebablran kamar mandi mempakan tempat tinggal
syctan lantaran aurat dibuka di kamar mandi. Dengan demikian,
shalat di kamar mandi hukumnya maknrh meskipun dapat
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dipastikan suci, namun shahtnya tetap sah, karena larangan

tidak berkaitan dengen shelet

Pcnjelasan:

Masalah ini menunrt satrabat-satrabat karni, sebagaimana

disebutkan oleh penulis, 'dan pendapat al ashoh, adalah, sebab

larangan tersebut lantaran kamar mandi merupakan tempat tinggal

syetan, maka hukum shalat di kamar msdi adalatt mabuh taraih,
namun shalatnya tetap satr. Dengan demikian, shalat di tenrpat

penyembelihan hewan pun dinyatakan malntrtr hukumnya. Namun

berdasarkan pendapat pertama, hukumnya tidak makruh.

Kamar mandi berasal dari kata hommaam, dengan bentuk

mudzakkar. Demikian yang dinukil oleh Al Aztrari dari orang-orang

Amb. Dikatakan "hitmrnaam mubaarak". Bentuk jamaknya yaitu

hammoamaat, pecatran dari kata hamiim yang berarti air panas.

21. Asy-Syirazi berkata, *Shalat di tempat penambatan

hukumnya makruh. Namun tidak makruh hukumnya bila
dilakukan di tempat penambatan kambing, berdasarkan hadits
ynng diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughafral Al Muzani RA,
bahwa Rasulullah SAW bersabda:

'u |i+ 6y +li )viJ G fp t:, pi f)t; G t:j:"

.*#,
"shalotlah di tempat penambalan hanbkg, datt jangan ,fo^, ,,
tempat penarnbotan unta, hareno unto diciptahon dari syetan."

Juga karena di tempet penambatan unta, shalat tidak
dapat dilakukan dengan khusyu karene khawatir unta akan lari,
sementara kambing tidak dikhawatirkrn akan lari"
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Penjelasan:

Hadits Abdullah bin Mughaffal adalatr hadits hasan yang
diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Demikian pula dari riwayat Ibnu
Mughaffal dengan isnad hasan.

Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i secara ringkas dari Ibnu
Mughaffal, batrwa Nabi SAW melarang shalat di tempat penambatan
unta.

, Diriwayatkan dari Jabir bin samuratr, bahwa ada seseorang
bertanya kepada Nabi SAW, 'Apakah aku boleh shalat di tempal
penambatan kambing?" ,,Ya," jawab beliau. Orang itu lalu Urrturriu,
"Apakah aku boleh shalat di tempat penambatan unta?" Beliau
menjawab, "Tidak" (tIR Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr sAw
bersabda:

,Fr)i ewf Gr;at', li f)t; G,:k
"shalatlah di tempat penarnbatan kambing, dan jongan slntat di
tempat penambatan unto." (HR. At-Tirmidzi) At-Tirrnidzi
berkata, "Hadits hasan shahih.,'

Kata "tempat penambatan unta" berasal dari kata a'thaan,
bentuk jamak dari 'athan.

Tafsir Asy-syafi'i RA dalam Al ummdan lainnya bersesuaian
dengan tafsir sahabat-satrabat kami, bahwa .'athan adalahtempat yang
berada di dekat tempat minum unta. unta dialihkan ke tempat itu
setelah minum dari tempat 

. 
air tersebut agar unta-unta yang lain

minum setelatrnya dengan berkelompok secara bergantian. Jika
semuanya telah minum dan berkumpul di tempat penambatan, unta-
unta,Fun digiring ke tempat penggembalaan.

Al Azhari berkata" u'Athanaaaan tempat pengalihan unta jika
telatr minum pertama kali, lantas dibiarkan ai t"*put ito. K"*uji-
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tempat penampungan diisi air lagi, kemudian rmta kembali dari tempat

penambatannya ke tempat penampungan air untuk minum yang kedu4

yang disebut dengan istilah 'alal."

Al Azhari berkata "IJnta tidak ditambatkan setelah minum

kecuali saat musim panas yang terik."

Al Azhari berkata, "Tempat yang digunakan untuk

menambatkan unta setelah minum disebut 'atlan dan ma'thin. Bentuk

kata kerjanya yaitu athana -ya'thinu atau, ya'thunu- uthuunan.

Adapnn tempat penambatan kambing diartikan dari kata muraafi,

yaitu tempat penambatan kambing pada malam hari. Demikian

menunrt penafsiran satrabat-sahabat kami. u

Al Azhari berkatq uDapat dikatakan ma\vaat (empat

penambatan kanrbing pada malam hari). Jika dia shalat di tempat

penambatan unta atau tempat penambatan kambing, lantas menyentuh

kencingpya" kotorannya, atau najis lainnya, maka shalatnya batal. Jika

dia menghamparkan sesuatu yang suci sebagai alas dan mengnaikan

shalat di atasnya" atau mentmaikan shalat di tempat yang zuci darinya,

maka shalatrya sah. Akan tetapi makruh hukumnya jika dia

menunaikan shalat di tempat penambatan unt4 namun tidak makruh

bila dia menunaikan shalat di tempat penambatan kambing. Namun

hukum makrutr di sini bukan disebabkan najis, karena unta dan

kambing tidak ada bedanya terkait ke,najisan air kencing dan kotoran,

akan tetapi hukum makrutr di tempat penambatan unta, sebagaimana

disebutkan penulis dan satrabat-sahabat kami, adalatr kekhawatiran

bila unta akan lari, sementara kanrbing tidak demikian karena

karnbing memiliki ketenangan

Oleh karena itu, dinyatakan dalam Slahih Al Bufuari dan

lainnya, batrwaNabi SAW bersabda:

Ci a'o;ibrv
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"ndak ada seorang nabi pun melainkan dia menggembala
kambing."

Beliau bersabda terkait wrt4 "sesungguhnya unta diciptakan
dari syetan."

Al Khaththabi berkata "Maksudnya adalatr, karena trnta
membelot dan mel'arikan dirij bahlen bisa mengacaukan shalat orang
yang sbdang menunaikan shalat." .

Al lftaththabi berkata, "orang-orang Arab menyebut setiap
yang membelot sebagai syetan. satrabat-sahabat kami mengatakan
bahwa bisa saja ketentuan tentang kambing seperti ketentuan tentang
tempat penambatan unta. Dengan demikian, hukumnya sama seperti
hukum tempat penambatan unta. Adapun tempat penambatan unta
pada malam hari, maka shalat di tempat ini juga makruh hukumnya,
akan tetapi lebih ringan kemakutrannya daripada di tempat
penambatan unta pada siang hari.',

22. Asy-syirazi berkata, cMakruh hukumnya menunaikan
shalat di tempat tinggal syetan, berdasarkan sabda Nabi sAlv:

.t1t* *'ori,$ )i t-,y t;?i
'Keluarlah halian dari lembah ini, *orryo di lembah ini ada
syetan."

Beliau pun tidak menunaikan shalat di lembah tersebut.

Penjelasan:

Shalat di tempat tinggal syetan hukumnya malcuh, menurut
pendapat yang disepakati. Ini seperti tempat-tempat khamer, warung,
serta tempat-tempat kemaksiatan keji lainnya, termasuk gereja,
sinagog, dan semacannya..Jika dia menturaikan shalat di tempat
seperti itu namun tidak menyentuh najis dengan tangannya, dan tidak
pula pakaiannya, maka shalatnya sah meskip,n hukumnya maknrh.
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Hadits yang disebtr&an im shahih dari Abu Hurairatr RA, ia

berkata: Kami singgatr bersama Nabiyullatr SAW, dan kami banr

terbangun setelah matatrari terbit. Nabi SAW lalu bersabda:

.'orl3r i€# eU6 if *6 it,h;:i'*?1.a . aat

"Hendabtya masing-masing orang memegong kepala hewan

kcndoraawrya, knena di tempat yang kita dotangi ini terdapat

$Etan.

Abu Hurairah RA lalu menyebutkan hadits tersebut, yang

diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

Shalat di lerrbatr tidak malcnrtr hukumnya, sebagaimana tidak

malauh pula stralat di tempat lain.

Adapun perkataan Al Ghazali, "Maknrh hukumnya shalat di

lembatr," adalah perkataan yang tidak b€nar dan tidak dapat diterima

oleh kalangan ulama.

Asy-Syaf i RA menyatakan hukunt makruh hanya di lembatr

yang dijadikan tempat menginap dan bermalam oleh Rasulullah SAW

hingga beliau ketiduran dan ketinggalan waktu shalat, bukan di setiap

lembah.
'Namun 

sebagian ulama mengatakan bahwa shalat di lembatr

itu juga tidak maknrh hukunrnya, karena kita tidak dapat memastikan

keberadaan syetan itu di lembatr tersebut. Dianjukan pula untuk tidak

mengerjakan shalat di tempat yang ada syetanny4 berdasarkan hadis

tersebut.

23. Asy:Syirazi berkate, 'Shalet tidek boleh dikeriakan di

bahu ialan. Ini berdasarkan hadits Umer RAr'Tuiuh tempat yang

fidak boleh digunahan sebagai terrrPol shalat'. Beliau menyebutkan

diantaranya adalah bahu jahn. Juga karena akan menghalangi

orang-omng yrng lalu-laleng den nembuat pelakunya tidak
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dapat khusyu lrarcna orang-orang berialan di tempatnya. Jika dia
tetap mengerjakan shalat di bahu jalan, maka shaletnya
dinyatakan slhr karena larangan lantaran tidak adanya
kekhusyuan atau lantaran menghalangi orang-orang yang melalui
jalan, tidak berimplikasi pada batalnya shalat.

. Penjelasan:

Hadis Umar RA lemah, sebagaimana dijelaskan sebelum ini.
Batru jalan maksudnya adalah baglan atasnya. :

Al Azhari dan Al Jauhari berkata" "Ada yang berpendapat
batrwa bahu jalan maksudnya adalatr bagian tbngahnya. pendapat yang
lain mengatakan batrwa batru jalan berarti bagian yang menonjol
darinya. Semua makna ini berdekatan,maksudnya.',

Jalan berasal dari kata thoiiq, yangbisa disebut sebagai bentuk
larta mudzakkar, rurmun bisa'juga muemrrctts. shalat di batru jalan

makrutr lantaran dua alasarU sebagaimana disebutkan penulis.
Namun yang dimaksud maknrtr di sini adelah ma}ruh tanzih. sahabat-
satrabat kami menyebutkan alasan ketig4 yaitu pada qmumnya di balnr
jalan terdapat najis. Mereka berkat4 "Berdasarkan alasan ini, maka
makruh hukumnya shalat di batrujalan di padang terbuka,'

Jika karf mengatakan batrwa alasannya adalah tidak adanya
kekhusyuan, maka tidak makrutr hukumnya shalat di padang terbuk4
karena tidak ada orang yang melintas di sana Namun jika dia
menunaikan shalat di jalan raya atau jalan yang diduga kuat terkena najis,
namun dia tidak yakin, maka tentang satrnya shalat, ada dua pendapat,
sebagaimana disampaikan sebelum ini dalam bab: Air, terkait kontradiksi
hukum dasamya dengan makna yang dominan. pendapat yang al ashah
adalatr, shalatrya satr. Jika dia menghamparkan sesuatu yang suci sebagai
alasnya, maka shalatrya satr.

Dengan demikian, hukum tnaknrh hanya berkaitan dengan
adanya orang-orang yang melintas dan tidak adanya kekhusyuan.

364 ll et Uoi^u'syarah Al Muhadzdzab



24. A$y$yiazi bcrliete, rTidak boleh menunaikan shalat

di tanah yang diambil alih secara zhalim (ghashab), karena

berada di tanah ini untuk keperluan selain shalat pun dilarang.

Dengan demikian, lrrrangan shalat di tanah ini menjadi lebih

ditekankan. Nemun iika dia tetap shalat di tanah yang diambil

alih secara zhalim, maka shalatnya tetap sah, karena larangan

tidak secara khusus berkaitan dengan shalat maka tidak

menghalangi sahnya shalat'

Penjeleren:

. Shatat di tanah yang diambil alih secara ztralim haram

hnlcumnya menunrt ima\ namrm sah menurut kami dan mayoritas

ulama fikih serta ulama ushul.

Ahmad bin Hanbal, Al Jubba'i, darl lairmya dari kalangan

Mu'tazilah b€rkata uTidak sah.n

Ulama ushul menyanggah mereka dengan berhqiatr pada iima'

ulama sebelum mereka.

Al Ghazali dalam Al' Mustaslfa berkata, "Masalah ini

alcsiomatis (qath'i), bukan ijtihadiyatr, maha yang benar dalam

masalatr iai hanya satu. Dengan dernikian, siapa yang menyatakan satr

shalat di tanah tersebut, berarti telah mengambil pendapatnya dari

im?', dan ini bersifat aksiomatis. Namun siapa yang menyatakannya

tidak satr maka dia mengaurbil pendapatnya dari adanya kontadiksi

yang terjadi antara ibadah rurtuk mendekatkan diri kepada Allatt

(shalat) dengan kedurhakaan (ghashab), dan menyatakan batrwa'itu

mustahil menunrt akal.*

Jadi, masalatrnya bersifat alsiomatis. Orang yang

menyatakannya satr mengatakan batrwa orang yang melakukannya

dinyatakan durhaka dari satu sisi dan beribadah dari sisi lain, serta

tidak ada kemustahilan dalam hal ini, alcan tetapi kemustahilan hanya
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berkaitan dengan bahwa dia bcribadah dari segi yang sekaligus
dinyatakan dia melakukan kedurhalcaan

AI Qadhi Abu Bakar Al Baqilani berkata, ',Kewajiban
dinyatakan gugur (terpenuhi) dalam kondisi ini dengan dalil ijma,atas
gugurnya kewajiban bila dia telah menunaikan shalat. Sahabat-sahabat
kami berselisih pendapat tentang apakatr shalat ini berpahala? Dalam
fatwa-fatwa yang dinukil oleh Al eadhi Abu Manshur Ahmad bin
Muhammad bin Muhammad bin AHul wahid dari pamannyq Abu
Nashr bin Shabbagh, penulis Ary-syamir, dia berkata, 'satrabat-sahabat
kami di Irak menyatakan bahwa shalat di rumatr yang diambil alih
secara zhalim hukumnya sah dan menggugurkan kewajiban, naniun
tidak ada pahala padanya'."

Al Qadhi Abu Manshur berkata, "Aku melihat satrabat-satrabat
kami di Khurasan berselisih pendapat. Ada yang berpendapat bahwa
shalatnya tidak satr. Al eadhi Abu Manshur mengatakan batrwa
syaiklriya 

-maksudnya 
Ibnu Shabbagtr- menyebutkan dalam

bukunya Al Kamil, batrwa jika kita mengatakan shalatnya sah, maka
sehanrsnya shalat ini berpahala. Dengan demikian, orang yang
mengerjakannya mendapadcan pahala atas shalat yang dikerjakannya
rulmun dinyatAkan durhaka lantaran berada di rumah yang diambil alih
secara zhalim."

Al Qadhi berkata, 'Inilah qiyasnya bila kita menyatakan
shalatnya sah."

Masalah:

Pertama: Sahabat-sahabat karni berkata, ,Tidak makruh
hukumnya shalat di atas kain wol (dari bulu domba), kain dari bulu
binatang yang lain, karpet, sajadah, dan semua alas, serta tidak
makruh pula jika dikenakan. Inilah madztrab kami yang dinukil oleh
Al Abdari dari para ulama pada umumnya.

Malik berkata, "Hukumnya makruh taraih.,,
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Dia merrgatakan bahwa kaum Syrah berpendapat tidak boleh

menunaikan shalat di atas kain wol;.namgn boleh mengenakanny4

karena kain wol tidak berasal dari tanaman yang tumbuh dari tanatr'"

Kedua: Asy-Syafi'i dan satrabat-satrabat kami berkata "Shalat

boleh dengan mengenakan pakaian orang haid dan pakaian yang

dikenakan saat bersetubutr, yang dipastikan tidak ada najis padany4

dan htrkumnya tidak makruh."

Mereka juga mengatakan bahwa shalat boleh dengan

mengenakan pakaian anak-anak, orang tukang jagal

(penyembelih hewan), pecandu khamer, dan lainnya jika dipastikan

tidak ada najis padanya. Akan tetapi lebih diutamakan mengenakan

pakaian yang lain.

Dalam pembahasan mengenai thatrarah telah dijelaskan

perbedaan pendapat yang tidak signifikan di antara mereka'

Ketiga: Jika pakaiannya atau badannya terkena najis, lantas

dia membuang najisnya hingga tidak ada najis yang tersisa sedikit

pun, lalu dia mengnaikan shalat, maka shalatnya satr, berdasarkan

ijma'.
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;llry)l&.+\
BAB: MEI\IUTUP AIIRAT

1. Asy-syirazi berkata: Menutup aurat dari pandangan
orang lain hukumnya wajib, berdasarkan firuan Alrah swr,
'Dan apobila mereka mclohuhan perbuoton heji, mereho berhata,
'.Kami mendapati nenek mtyang hami mclakufun yang demihian,.,,
(Qs. Al A'ryaf l7lt 2S)

rbnu Abbas berkata, "Mereka duru merakukan thawaf
mengelilingi Ka'bah dengan teranjang. Itu merupakan perbuatan
keji."

Ali RA meriwayatken darinya, bahwa Nabi SAW
bercabda:

4.ti? )Lt jl p r)'!r*i :i y

'llangan kamu tampahhan pahama dan jangan melihat paha orang
yang masih hidup dan sudah matio

Jika terpaksa membuka, untuk keperluan pengobatan
atau khitan, maka dibolehkan, karena ini merupakan kondisi
darurat.

. Apakah wajib menutup aurat pada saat sendirian? Ada
dua pendapat:

Pertama: rilajib menutup aurat. Ini berdasarkan hadits Ari
RA. Ini pendapat al ashah dari keduanya.

Kedua: Tidak wajib, karena alasan larangan membuka
paha adalah dapat dipandang omng rain, sementara pada saat
sendirian tidak ada orang yang memandang, maka tidak wajib
menutup aurat.
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Penjelasan:

Tafsir ini masyhur dari Ibnu Abbas RA dan selaras dengan

yang lain.

Hadits Ali RA diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya

pada pembahasan tentang jenazah. Kemudian pada pembahasan

tentang kamar mandi.

Abu Daud berkata, "Dalam hadits ini ada hal yang kurang

berkenan, namun tetap dapat dijadikan sebagai hujjah lantaran

didukung dengan hadits Jarhad RA (seorang satrabat), bahwa Nabi

SAW bersabda kepadanya:

i:'';Ji'n'fii'oti'l;;.t i
"Tutupilah auratmu, karena paha termasuk aurat.u'

Diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang kamar

mandi.

Tentang meminta izin dari tiga jalur periwayatan, At-Tirm&i

berkata tentang setiap jalu periwayatan, "lni hadits hasan." Pada

sebagiannya dia berkata, "Hadits hasan,dan menurutku isnadnya tidak

muttashil."

Diriwayatkan dari Musawir bin Maklgamatr RA, dia berkata,

"Alu datang dengan membawa batu yang berat, dan saat itu aku

mengenakan pakaian bawatr yang tipis. Ketika mengetahui pakaianku

terlepas, aku tetap berjalan dengan membawa batu itu, karena

mernbawa batu yang tidak dapat ahr letakkan hingga alnr sampai di

tempatnya. Rasulullah SAW lalu bersabda:

.llr.:xli,uj's;; J\dy
"Kembalilah ko pakaianmu lsntas ambillah dan ianganlah
katian berjalan dengan telaniang." (HR. Muslim)
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Diriwayatkan dari Bahz bin Hakim bin Muawiyatr, dari
bapaknya, dari kakeknya, dia berkata: Aku bertany4 ,Wahai

f.asulullatr, mana aurat yang harus kami tutupi, dan mana yang boleh
kami biarkan?" Beliau bersabda:

.W-lS{, Y \f '+T;,y yt'Ar r? a;Lt

"Jagalah auratmu kccuali dari istrimu atau budak
'perempuanmu"

Aku bertanya, uWahai nasutUUn, bagaimana jika orang-oftrng
sedang berbaur?" Beliau bersabda:

.GlqijxVf q:;:;,t tti',ja;,;t o1
a,

"Jilra lramu mampu mengupayakan untuk tidak terlihat oleh
seseorang, maka janganlah kamu memperlihatkannya kepada
seorang wn."

. Aku lalu bertanya, "Watni Rasulullah, bagaimana jika
seseorang di antara kami sedang sendfuian?"

Be,liau bersabdl :

.r'6t'u +',#bf i;f hr

'iAllah lebih layak untuk dimalui daripada manusia.,,(HR. Abu
Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lainnya)

At-Tirmidzi berkata, .Hadits hasan."

Ahli batrasa berkata, 'Disebut aurat lantaran keburtrkannya bila
tampak dan lantaran orang-onang mengalihkan pandangan darinya.,'

Kata aurat berasal dari kata 'aur yangberarti kekurangan, aib,
dan keburukan. Diantaranya digunakan untuk menyebut mata yang
juling; 'aur al 'ain. Juga al kalimah al 'antraa' yang berarti kata yang
buruk.
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Ketentuan hukufn masalah ini: Menutup aurat dari pandangan

orang lain hukumnya wajib, berdasarkan iima" dengan dalil-dalilnya

yang telah dipaparkan tadi.

Pendapat al ashah dari dua pendapat dalam masalatr ini adalah

yang menyatakan hukumnya wajib saat sendirian, berdasarkan hadits

Batrz dan lairurya, yang telah kami paparkan.

Kalangan yang menetapkan keshahihan hadits ini adalah

penulis dan Al Bandaniji. Jika seseorang perlu membuka aurat, maka

dia boleh membuka sebatas yang diperlukan. Demikian yang

dikatakan oleh satrabat-sahabat kami.

Menurutku (An-Nawawi), atrat boleh dibuka jika terpaksa,

maksudnya pada saat diperlukan, bukan dalam keadaan darurat dalam

arti yang sebenarnya.

Seandainya penulis mengatakan "saat diperlukan"

sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kami, niscaya

meqiadi lebih tepat, dEN tidak mengesankan adanya syarat darurat. Di

antara kondisi yang perlu membuka aurat itu adalah ketika mandi

sendirian. Namun yang lebih utama adalah mandi dengan tetap

mengenakan penutup aurat berupa pakaian bawah (sarung). Hal ini

telatr dijelaskan dalam pembatrasan terdahulu, bab: Tata Cara Mandi.

2. Asy-Syirazi berkata, "\ilajib menutup aurat untuk

menunaikan'shalat. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan

dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

.)l4"lt rr.v ;fr*.},' .t* Y

'Allah tidak men;nma shalat wanita ,rr\ sudch haid kecuali

dengan keradung."

Jika ada bagian aurat yang terbuka, padahal mampu

untuk ditutupi, maka shalatnya tidak sah.

Al Majmu'SyarahAt MuhadzdzaD ll 371



Penjelasan

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, yagg
mengatakan hadits hasan.

Diriwayatkan pula oleh Hakim dalam Al Mustadrak. Hakim
mengatakan bahwa hadits ini shahih berdasarkan syarat Muslim.

Maksud "wanita yang sudatr haid, adatah wanita yang sudah
baligh. Disebut wanita haid karena dia telatr memasuki usia haid
@aiil. Inilah ungkapan yang benar. Dalam banyak kitab syaratr
(penjelasan) hadits dan kitab-kitab fikih dinyatakan bahwa yang
dimaksud dengan wanita haid adalatr wanita yang telatr memasuki usia
saat mengalami haid (mahiidh).Ini merupakan ungkapan yang kurang
cermat karena berarti dia memasuki usia saat mengalami haid, namun
tidak berani mepcapai usia baligh yang sesuai dengan ketentuan
syariat. Lebih dari itu, pengaitan dengan wanita yang haid tidak
berlaku secara umurn, yaitu bahwa wanita yang belum baligh tidak
(wajib) mengerjakan shalat. Jika tidak demikian, maka shalat wanita
yang masih kecil dar. mumayyiz ttdak diterima kecuali dengan
kerudung.

Hadits ini khusus berkaitan dengan wanita merdeka.
sedangkan wanita yang berstatus sebagai budak ietap satr shalatnya,
meskipun tidak menutupi kepalanya.

Ketentuan hukum masalatr ini: Menutup aurat adalah syarat
satr shalat. Jika ada bagian aurat yang terbuka saat melaksanakan
shalat, maka shalatnya tidak sah, baik yang terbuka banyak maupun
sedikit (yang merupakan batas minimal), baik laki-laki maupun
perempuan,. baik shalat berjamaah maupun sendirian, baik shalat
sunatr maupun shalat wajib, (termasuk shalat jenazah, thawaf, sujud
tilawah, dan sujud syukur).

Menurut madztrab ini, seandainya dia menunaikan shalat
dengan mengenakan penutup aurat, namun setelah selesai daxi
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shalatnya dia mengetatrui ba|wa penutup tersebut robek hingga

auratnya terbukq maka dia wajib mengulang shalatnya, baik dia

mengetahuinya lantas lupa maupun tidak mengetatruinya. Dalam hal

ini terdapat perbedaan pendapat, sebagaimana telah dipaparkan

tentang orang yang menruraikan shalat dengan najis, baik karena tidak

mengetatruinya maupun karena lupa. Bila dimungkinkan robekan

terjadi setelah selesai dari shalat, maka dia tidak perlu mengulang,

tanpa perbedaan pendapat, sebagaimana dalam kasus serupa terkait

najis, pada akhir bab: Kesucian Badan.

Masalah:

Madzhab-madzhab ulama tentang menutup aurat dalam shalat.

Kami telah memaparkan bahwa menutup aurat merupakan

syarat menurut kami yang juga dianut oleh Daud.

Abu Hanifah berkata, "Jika yang tampak adalah seperempat

bagian dari aurat, maka shalatnya sah, dan jika kurang dari itu maka

shalatnya juga tetap sah."

Abu Yusuf berkata, "Jika yang tampak adalatr sepanrh dari

organ aurat, maka shalatrya sah, dan jika lebih maka tidak sah. Jika

yang tampak dari dua agat sebesar uang koin satu dirham, maka

shalatnya batal. Namun jika kurang dari itu maka shalatnya tidak

batal.'

Abu Yusuf berkat4 "Jika yang tampak adatatr sepanrh organ

aura! maka shalatnya sah. Narnwr jika lebih dari itu maka shalatnya

tidak sah."

Sebagian sahabat Malik berketa, "Menutup aurat adalah

kewajiban, bukan syarat. Jika dia mengerjakan shalat dalam keadaan

terbuka buratnya, maka shalatnya satr, baik sengaja maupun tidak

sengaja."
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Mayoritas penganut madztrab Maliki berpendapat bahwa
menutup aurat adalah syarat bila ingat dan mampu melakukannya.
Jika dia tidak marnpu atau lupa menutup aurat, maka shalatnya tetap
satr. Inilah pendapat yang shahihmenurut mereka.

Ahmad berkata, "Jika sebagian auratnya tampak, maka
shalatnya tetap sah, baik aurat ringan maupun aurat berat.u

Dalil kami adalah hadits Aisyatr yang menyatakan kewajiban
menutup aurat, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan
perempuan, menurut pendapat yang telah disepakati. Jika dinyatakan
menutup aurat, maka implikasinya adalah seluruh aurat. Dengan
demikian, pengkhususan sebagiannya tidak dapat diterima kecuali
berdasarkan dalil yang jelas.

3. Asy-Syirazi berkata, (Aurat laki-Iaki adalah antara
pusar dan lutut, namun pusar dan lutut itu sendiri bukan aurat.
Di antara sahabat kami ada yang berpendapat bahwa keduanya
termasuk aurat. Namun pendapat pertama lebih shahih,
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu said AI Khudri
RA, bahwa Nabi SAW bercabda:

'#" dt f,- o*.6 YtStirT
Aurat lahi-laki odalah antara pusarnya sampai runnyal

Adapun wanita merdeka, maka seruruh badannya adarah
aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, berdasarkan
firman Atlah SWT, ,Don janganlah (perempuan-perempuan
berimon) menampakhan perhiasan mereha (aurat mereka), hecuari
yang Oiasa) terlihat,.,, (es. An-Nuur [2al: 3f)

Ibnu Abbas ber*ata, "waiahnya dan kedua terapak
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Juga karena Nabi SAW melarang wanita Al Haram2E

(wilayah Makkah) mengenakan sarung tangan dan cadar.

Seandainya wajah dan telapak tangan adalah aurat, niscaya

beliau tidak melarang penutupan wajah dan telapak tangan.

Juga karena keperluan menuntut diperlihatkannya wajah
dalam kaitannya dengan jual beli, serta memperlihatkan telapak

tangan unfuk mengambit dan memberi, maka bagian tubuh
tersebut tidak ditetapkan sebagai aurat.

Adapun wanita yang berstatus sebagai buda\ ada dua

pendapat dalam hal ini:

Pertama:, Seluruh badannya aurat, kecuali bagian-bagian
yang diperiksa dalam transaksi tertenfu, yaitu kepala dan lengan,

karena itu perlu dibuka

Kedua'. Auratnya adalah antara pusar dan lutut,
berdasarkan ketentuan yang diriwayatkan dari Abu Musa Al
Asy'ari RA, dia berkata di atas mimbar, "Ketahuilah, jangan

sekali-kali aku mengetahui orang yang hendak membeli budak
wanita melihat bagian badan di atas lutut atau di bawah pusar.

Tidaklah ada orang yang melakukan itu melainkan aku

menghukumnya." Juga karena orang yang kepalanya bukan
aurat maka dadanya pun bukan aurat, seperti laki-laki.

Penjelasan:

Tafsir yang disebutkan dari Ibnu Abbas tersebut diriwayatkan

oleh Al Baihaqi darinya dan dari Aisyatr RA.

Ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut tidak berkaitan

dengan hal ini.

r Dalam transkip yang dicetak dari Al Mahadz&ab tertulis, 'Wanita di Al
Haram." Aku kira ini termasukrambahan dari pentastrih (!).

I
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Hadits larangan bagr wanita yang berihram mengenakan
sarung tangan terdapat dalam stahih ri a"lrn*;o* ;; Umar RA,
bahwa Nabi SAW bersabda:

.,r-*ar',*,t i ir$i if;i + lx y
"Wanita yang berihram tidak
sepasang sarung tangan.,,

boleh mengenakan cadar dan
Adapun hadits Abu Said

Ketentuan hukum terkait masalatr ini: Mengenai aurat laki-
laki, ada lima pendapat:

Pertama: Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, namun
pusar dan lutut tidak termasrrk aurat. Ini pendapat yang shahih.

Asy-syaikh Abu Hamid berkata: Asy-syaf i menyatakan
bahwa aurat laki-laki merdeka dan budak adalah antara pusar dan'lututnya, namun pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Asy-syafi,i
mengatakan ini dalam I I Umm dan lt Imla,.

Kedua: Pusar dan lutut termasuk aurat.

Ketiga: Pusar adalah aurat, sedangkan lutut bukan aurat.

Keempat: Pusar bukanlah aurat, sedangkan lufut aurat.
Pandangan ini disampaikan oleh Ar-Rafi,i.

Kelima:- Aurat adalah qubur ftelamin) dan dubur (anus) saja.
Pandangan ini disampaikan oleh Ar-Rafi,i dari Abu said Al
Ishthakhri. Pandangan ini tidak tepat dan tidak diterima, baik untuk
laki-laki merdeka, budak, maupun anak kecil.

Adapun aurat wanita merdeka adaratr seruruh badannya kecuali
wajatr dan kedua telapak tangan sampai pergelangan.

'].*tn+ aslinya kosong. Redaksinya dla,r/
Aku berkata: As-suyrthi memuat daram'bukuny4 Ar Jami, Ash-shaghir, dan

menyatakan bahwa sanadnya lemah. Baca ruj,kannyadalam rs"s' aj Al Munir (Jc).
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Ulama Khgrasan menyampaikan satu pendaPat, bahwa bagran

dalam telapak kaki bukantatr aurat.

Al Muzani berkata, 'Kedrratelapak kaki bukanlatl aurat'"

Madztrab kami menganut pandangan yang pertama'

Mengenai budak rvanite ada tiga pendapat:

Pertama:Alratnya sama seperti aurat lalci-laki. Ini pendapat al

ashah, dan merupakan pendapat satrabat:sahabat kami. Dengan

demikian, empat pendapat tadi berlaku padanya tanpa pandangan yang

kelima.

Keduo:Pendapat Abu Ali Ath-Thabari, bahwa auratnya sama

seperti aurat wanita merdek4 kecuali kepalanya yang tidak termasuk

aurat.

Ketiga: Bagian yang terbuka pada saat memberikan pelayanan

dan melalarkan tindakan, seperti kepala, leher, dan lengan bawah,

bukanlah aurat. Adapun selainnya ddalah aurat.

Perbedaan pendapat tersebut tentang budak wanita yang mumi

sebagai budak, budak wanita yang pemerdekaannya masih terikat

dengan suatu ketentuan, budak wanita yang dimerdekakan dengan

syarat hingga yang memerdekakan meninggal duniq budak wanita

yang berusatra membebaskan diri, dan budak wanita yang berstatus

ibu bagi anak yang merdeka, dan sebagian dari dirinya merdeka.

Menurut kami, tidak ada perbedaan sedikit pun di antara

mereka kecuali sebagian dirinya merdeka, maka ada dua pendapat,

sebagaimana dipaparkan dalan Al Hm'i:

P ertama: Sebagian dirinya merdeka.

. Kedua: Dia seperti wanitamerdeka,

Penulis Al Hawi menyatakan batrwa pendapat ij1i shahih dan

berhujjatr dengan mengutamakan kehati-hatian. Dia'berkata, "Dua
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pendapat juga berlaku terkait aurbtnya bila dilihat oleh tuannya dan
orang lain.

Pertama: Dia seperti wanita merdeka bag tuannya dan
lainnya.

Kedua: Dia seperti budak wanita orang lain."

Hal yang ditegaskan oleh mayoritas ulama adatah, dia seperti
budak wanita yang murni dalam stulat karena sebagian besar
ketentuan hukum tentang hfAdc berlaku baginya.

sahabat-satrabat karni menyampaikan dari Malik, batrwa
budak wanita yang berstatus sebagai ibu bagi anak merdeka, sama
sepeni wanita merdeka dalam shalat.

Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, batrwa setelah melatrirkan
anak merdeka" dia sama seperti wanita merdeka. Adapun banci, bila
dia budak 

-sedangkan 
kami berpendapat batrwa aurat budak wanita

sama seperti aurat laki-laki- maka dia seperti lald-laki. Jika dia
merdeka atau budak 

-sedangkan 
karni berpendapat batrwa aurat

budak wanita lebih banyak dari aurat laki-laki- maka dia wajib
menutup kelebihan aurat laki-laki lantaran dimungkinkan sebagai
wanita. Seandainya dia tidak mematuhi dan hanya menutup antara
pusar dan lutut, maka tentang keabsatran shalatnya, ada dua pendapat,
dan pendapat yang paling tepat adalatr, shalatnya tidak satr karena
menutup aurat merupakan syarat sah shalat, dan kami meragukan
terpenutrinya syarat ini.

Dalam bab: Hal-Hal yang Membatalkan wudhu, pembatrasan
tentang hukum-hukum banci, teratr dinyatakan batrwa penulis lt
Tahdzib, Al Qadhi Abu Futuh, dan banyah kalangan, menegaskan
batrwa dia tidak haius mengulangi shalatnya lantaran diragukan.

Masalah:

Madztrab-madztrab ulama mengenai aurat.
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Kami telah memaparkan batrwa yang masyhur dari madztrab

kami adalatr, aurat laki-laki yaitu antara pusarnya dengan lututnya.

Demikian pula budak wanita. Sedangkan aurat wanita merdeka adalatr

selurutr badannya kecuali wajatr dan kedua telapak tangan. Ini semua

juga dinyatakan oleh Malik dan sejumlatr kalangan, serta merupakan

riwayat dari Ahmad

Abu Hanifah berkata, "Aurat laki-laki yaitu dari ltrtutnya

sampai pusarnyq narnrm 1n$ar bukan aurat." Pendapat ini juga dianut

oleh Atha.

Daud dan Mutrammad bin Jarir {ia menyampaikannya

dalam At-Tatimmal* berkat4 dari Athq uAurat laki-laki yaitu

kelamin dan dubur saja"

Mereka yang berpendapat bahwa aurat wanita adalatr selunrh

badannya kecuali wajatr dan kedua telapak tangan, adalah Al Auzai

dan Abu Tsaur.

Abu Hanifatr, Ats-Tsauri, dan Al Muzani berkata, uKedua

telapak kaki wanita juga bukan aurat."

Ahmad berkata, "Seluruh badan wanit4 kecuali wajahnya."

Al Marudi dan Al Mutawalli menyampaikan dari Abu Bakar

bin Abdnrrahman At-Tabi'i, batrwa selunrtr badannya adalah aurat.

Di antara kalangan yang mengatakan bahwa aurat budak

wanita yaitu antara pusar dan ltrtut, adalah Mdik dan Ahmad.

Ibnu Mundzir dan lainnya menyampaikan dari Hasan Al
Bashri, bahwa jika dia dinikatrkan atau dibeli tuanny4 maka dia hanrs

menutupi kepalmya. Namrm tidak ada seorang ulama pun yang

sependapat dengannya

Al Mutawalli menyampaikan dari Ibnu Sirin, batrwa budak

wanita yang berstatus sebagai ibu bagi anak merdeka hartrs menutup

kepala dalam shalat.
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Dalil kami adalah sebagaimana telah dipaparkan dari Abu
Darda RA, dia berkatao 'Saat aku duduk di tempat Nabi SAW, tiba-
tiba Abu Bakar RA datang sambil memegang ujung pakaiannya

hingga lututnya terlihat. Nabi SAW lalu bersabda" 'sahabat kalian
tidak menyadari hingga menyampaikan salqm'." Abu Darda RA lalu
menyebutkan hadits. (HR Al Bukhari)

Diriwayatkan dari Abu Musa RA, bahwa Nabi SAW duduk di
suah[ tempat yang ada aimya dengan keadaan kedua lutut beliau
tersingkap. Ketika Utsman masuk, beliau menutup lutut beliau. (HR.

Al Bukhari)

Dalam pembafrasan terdahulu telatr dipaparkan sejumlatr hadits
yang menyatakan batrwa paha adalatr aurat. Adapun hadits Aisyah
RA, dia mengatakan batrwa Rasulullatr SAW berbaring di rumahnya

dengan keadaan kedua patra atau kedua kaki beliau tersingkap. Ketika
Abu Bakar meminta izin, beliau pun mengizinkannya dalam keadaan

beliau seperti itu, lantas berbicara. Kemudian Utsman meminta izin.
Lantas dia menyebutkan hadits. Ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil
bahwa paha bukan aurat, karena yang tersingkap masih diragukan.

Sahabat-satrabat kami berkata, "seandainya ditegaskan batrwa
riwayat yang.menyatakan tersingkapnya paha beliau itu valid, maka
kami menakwilkannya dengan makna bahwa maksudnya adalatr,

sebagian pakaian beliau tersingkap bukan seluruhnya."

Mereka berkata" "Itu karena hal tersebut menrpakan masalah

tertentu, maka tidak dapat diberlakukan secara umum dan tidak dapat

dij adikan sebagai hujjatr. "

Adapun hadits Anas, dia berkat4 "Rasulullah SAW turut
dalam Perang Khaibar. Ketika Rasulullah SAW bergegas menuju
sebu4h lorong di Khaibar, pakaian bawatr yang menutupi patra beliau
tersingkap hingga aku benar-benar dapat melihat putihnya patra

Rasulullah SAW.' (HR. Al Bukh4n dan Muslim)
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Hadits Anas tersebut dimaknai bahwa pakaian bawatr beliau

tersingkap dan terbuka dengan sendirinya lantaran memacu kuda,

bukan berarti Nabi SAW sengaja membukanya. Ini didukung dengan

hadits yang terdapat dalam riwayat Ash-Shahihain, yang menyatakan

bahwa pakaian bawatr beliau tersingkap.

Asy-Syaikh Abu Hamid dan lairmya berkata, "Paxa ulama

sepakat bahwa kepala budak wanita bnkanlah aurat, baik yang sudah

menikatr maupun yang belum menikah. Namun ada satu riwayat dari

Hasan Al Bashri yang menyatakan batrwa budak wanita yang sudatr

menikatr, yang berada di rumah suaminya" sama seperti wanita

merdeka."

4. Asy-syirazi berkatar'Dalam menutup aurat diwajibkan
menggunakan pakaian yang tidak menggambarkan warnr kulit,
yaitu pakaian yang tebal, pakaian dari kulit, atau pakaian dari
daun. Jika aurat ditutup dengan pakaian yang tipis, maka ini
tidak diperkenankan, karena penutupan aurat tidak terpenuhi."

Penjelasan:

Sahabat-satrabat kami berkate uDalam menutup aurat

diwajibkan menggunakan pakaian yang menghalangi orang lain

melihat wama kulit. Dengan demikian, pakaian yang tipis tidak cukup

untuk menutupi aurat, karena dqri balik pakaian yang tipis masih

dapat terlihat wama kulit yang hitam a-tau putih. Tidak cukup pula

dengan menggunakan pakaian yang tebal rulmun dengan tenunan yang
jarang dan menampakkan aurat dari sela-selanya. Seandainya dapat

menutupi warna namun mengganrbarkan bentuk kulit seperti lutut,
pantat, dan semacamnya, maka shalatnya sah dengan mengenakan

pakaian seperti itu lantaran adanya penutup."

Ad-Darimi dan penulis At Bayan menyampaikan satu

pandangan yang menyatakan bahwa itu tidd< satr bila menggambarkan

bentuknya. Namun pandangan ini jelas kelinr. Menutup aurat dapat
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menggunakan segala macam pakaian, kulit, daun, rumput yang
ditenun, dan lainnya yang dapat menutupi waun kulit. Tidak ada
perbedaan pendapat dalam hal ini. seandainya dia menutup sebagian
aurat dengan kaca yang dapat memperlihatkan kulit, maka shalatnya
tidak satr, tanpa perbedaan pendapat. seandainya dia berdiri di air
yang jernih, maka shalatnya tidak satr, kecuali air didominasi warna
hijau lantaran banyaknya jumlah air. Jika air merendam hingga
Iehernya dan wama air yang kehijauan menghalangi pandangan orang
laid;dari wama kulit, atau dia berdiri di air yang ken;, *uku
shalatnya sah, berdasarkan pendapat al aslah.

Seandainya dia melumtri auratnya dengan lumpur hingga
wamanya tertutupi, maka itu sah bagrnya berdasarkan pendapat yang
shahih. Pendapat ini juga ditegaskan oleh sahabat-satrabat kami, baik
dia mendapatkan pakaian maupun tidak. Namun ada satu pendapat
yang disarnpaikan oleh Ar-Raf i yang menyatakan batrwa itu tidak
sah. Namun pandangan ini tidak tepat dan tertolak.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Disyaratkan menutup aurat
dari bagian atas dan dari sisi-sisiny4 namun tidak disyaratkan
menutup aurat dari bawah ujung pakaian atas dan pakaian bawah.
Sekalipun dia mengenakan pakaian yang ujungnya luas lantas shalat
di atas ujung yang terhampar dan auratrya dilihat oleh orang yang
melihatnya dari bawah, shalatnya tetap sah.u

Demikian perkataan satrabat-sahabat karni seluruhnya, kecuali
Imam Al Haramain dan Asy-syasyr, keduanya tidak sependapat
tentang sahnya shalat di ujung pakaian yang terhampar. Keduanya
berpendapat bahwa shalatnya tidak sah. Ikmi akan memaparkan
pembatrasan tentang baju yang lpas kantongnya sesuai dengan
pembatrasan yang disebutkan oleh penutis

Disyaratkan yang menutupi mencaktrp bagran yang ditutupi.
Adapun dengan pakaian yaitu seperti dengan baju, kulit, dan
semacarlnya. Sedangkan dengan yang lainnya yaitu seperti dilumuri
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tanah. Adapun kematr yang sempit dan semacamnya, bila seseorang

masuk dan shalat dalam keadaan aurat terbuka" maka shalatnya tidak

sah, karena kematr tersebut bukan penutup aurat dan dia pun tidak

dapat disebut menutup aurat.

, Seandainya dia berdiri di sumur dan menunaikan shalat

jenazah, dan bagian atasnya luas yang membuatrya dapat terlihat atau

orang lain dapat melihat aurat dariny4 maka shalatnya tidak sah. Jika

sumur itu sempit, maka terdapat dua pandangan dalam hal ini yang

disampaikan oleh Ar-Rafi?i. Yang Ashatr dari keduanya -ditegaskan
oleh penulis At-Tatimmal* adalatr bahwa shalatnya sfr, seperti

pakaian yang luas bagian ujungnya. Seandainya dia membuat lubang

di tanatr dan menunaikan shalat jenazah dengan menimbunkan tanah

hioggu menutupi aruatry4 maka shalatnya satr. Jika tidak

menimbunkan tanah, maka masalatrnya seperti terkait sumur yang

disebutkan oleh Al Mutawalli dan lairurya

5. Asy-syirazi berkata, *Dianjurkan wanita menunaikan
shalat dengan mengenakan tiga pakaian, yaitu kerudung yang

menufupi kepala dan leher, kebaya yang menutupi badan dan

kedua kaki, serta pakaian luar yang tebal untuk menutupi
pakaian. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Umar
RA, dia berkata, 'lYanita menunaikan shalat dengan tiga
pakaian;, yaitu kebaya, kerudung, dan sarung'. Juga hadits dari
Abdultah bin Umar RAr'Wanita menunaikan shalat dengan baju
kurung, kerudung, dan pakaian luar'. Dianjurkan wanita
mempertebal baju-bajunya agar tidak menggambarkan lekuk
tubuhnya, dan melonggarkan pakaian luar darinya pada saat

rukuk dan suiud agar tidak menggambarkan pakaian yang

dikenekannye.'
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Penielasan:

Ketentuan yang disebutkan penulis ini ditetapkan oleh Asy-
Syafi'i dan telatr disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

Ini adalatr lafazh Asy-Syaf i yang kami jelaskan dalam l/
MuhadzdzaD dan At-Tanbih,yaitu dengan latadr. taldsifa.

Satrabat-satrabat kami berselisih pendapat tentang lafazlnya
yang tepat dari Asy-Syaf i dalam tiga pendapat yang disampaikan
oleh Asy-Syaikh Abu Hamid dalam penjelasannya, Al Bandaniji, dan
lainnya:

Pertama: Tabsifa, sebagaimana disebutkan di sini, yang
aninya mengenakan pakaian yang tebal.

Kedua: Tabifa. Mentrut mereka maksudnya adalatr mengikat
sanxrgnya ager tidak merosot saat rulcuk dan sujud hingga
menampakkan aurat.

Ketiga: Talfrtu.3o Maksudnya adalatr menghimpun saxungnya.

Adapun yang dimaksud dengan baju-bajunya menurut penulis
Al Bryan adalah kerudung dan sarung

Al Khalil berkata, "Lebih luas dari kenrdung dan lebih sempit
dari sarung."

Al Mahamili mengatakan batrwa maksudnya adalah sarung.

Penulis Al Mathali'berkat4 'Nadhr bin Syumail mengatakan
batrwa maksudnya adalatr pakaian yang lebih pendek dari kerudung
dan lebih luas dari jilbab yang menutupi kepala wanita."

30 Dalam r! dan ,f taksyifa, dan pensyorah tidak memuatnya dalam kitab ini
relevansi pendapat kalangan yang menyatakan lafadr. taksyifa.l oleh karena itu,
kami menisbatkan tulisan yang ada kepada jum tulis. yang lebih tepat adalatr
dengan lafazh talasda, dengan mempertimbangkan berbogai seginya. Allatr lebih
mengetahui (!).
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Dia juga berkata, "Lainnya juga mengatakan bahwa
maksudnya adalatr pakaian yang luas namun tidak sebesar baju kurung
yang menutupi pmggung serta dada wanita.u

Ibnu Al A'rabi mengatakan batrwa maksudnya adalah sarung.

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalatr seperti

selimut dan pakaian luar.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr selimut yang

dipakai wanita sebagai pakaian luar. Inilatr pendapat yang shahih dan
dimaksudkan oleh Asy-Syaf i, penulis, dan sahabat-satrabat kami di
sini. Ini pula yang dimaksud oleh Al Mahamili dan lainnya yang
mengatakan bahwa maksudnya adalatr sarung. Namun maksud mereka
bukanlah sanrng yang biasa dikenal, yang merupakan pakaian bawatr.

Menurutku (An-Nawawi): Melonggarkan pakaian luar
darinya pada saat rukuk. Tidak berbeda dengan yang kami paparkan.

Pakaian luar adalah baju, karena maksudnya sama, hanya saja pada
permulaan penulis menggunakan salatr satu dari keduanya, lalu di
bagian akhimya menggunakan lafaztr baju. Ini dijelaskan oleh Asy-
Syafi'i dalam Mukhtashar Al Muzanf; saya menganjurkan wanita
mengikat baju-bajunya dan melonggarkannya saat ruku dan sujud,
agar tidak menggambarkair lehrk pakaian yang dikenakannya.

Diriwayatkan dari Ummu Salamatr RA, batrwa dia bertanya
kepada Nabi SAW, "Apakah wanita boleh shalat dengan mengenakan
baju kurung dan kerudung tanpa memakai sarung?" Beliau lalu
bersabda:

.w:,i'r:;rb ,F\, Lr*:t ttrt riy

"Jilra baju htrungnya mencuhrpi untuk menutupi bagian-bagian
atas kedua telapak kakinya." (tIR. Abu Daud, dengan sanad
javviil
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Akan tetapi, dia berkata "Diriwayatkan oleh mayoritas
periwayat dari Ummu Salamatr secara mauquJl terhenti hanya pada
perkataannya."

Hakim berkata, "fladits iru slwhih berdasarkan syarat Al
Bukhari."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullatl
SAW bersabda: 

c

.z;$i ;; e\\, F? ;#,;; ? A. . lJ-..

"Siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sikap sombong,
malca Allah tidak memandangrya pada Hari Kiamat.,,

Ummu Salamatr bertany4 "Lalu bagaimana dengan kaum
wanita terhadap ujung pakaian mereka?" Beliau bersabd4 ,,Merelca

dapat menurunkannya sejengkal. " Ummu Salamah berkata, "Jika
demikian maka telapak kaki nrereka tetap tersingkap." Beliau
bersabda, 'tHendabtya merelw merurunkan sehasta, tidak boleh
melebihinya." (IIR. At-Tirmidzi dan AnNasa'i). At-Tirmidzi
mengatakan bahwa hadits ni shahih.

6. Asy-Syirazi berkata, gDianjurkan'Iaki-taki 
menunaikan

shalat dengan mengenakan dua pakaian, pakaian atas dan
pakaian bawah, atau pakaian atas dan sarung atau pakaian atas
dan celana. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu
Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

'i'6-'f 'r1t ,:i ';j';'6;lli,r 3fi ,;;'# iLl ;* 6a
.c

Ju$\j;ja-rr -bsfiit"p{;
"Jiha salah seorang dari kalian menunaihan shalat, hendahnya dio
mengenahan dua pahaiannya, harena sesungguhnya Allahlah yang
paling berhak untuk dihadapinya dengan perhiasannyo Siapa yong
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tidah memiliki dua palcaian, hendaknya dio mengenahan sarung
saat menunaikan shalat, dan tidak nulahukan isyfinal dalam

berpakaian sebagaimana isytimal haun Yah utl "
Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainny a. Lafazh

Abu Daud dari Ibnu Umar, keduanya berkata: Rasulullah SAW
bersabda. Atau berkata: Umar berkata .Jika salah seorang di antara

kalian memiliki dua pakaian, hendaknya dia menruraikan shalat

dengan mengenakan dua pakaiannya tersebut. Jika dia hanya memiliki
satu pakaian, hendaknya dia mengenakannya sebagai sarung dan tidak

melakukan isytimal dalam berpakaian sebagaimana isytimal kaum

Yalrudi.' sanadnya shahih.

Al Khaththabi berkat4 "Irytimal kaum Yahudi yang dilarang
yaitu menyelipkan pakaian pada badannya dan menjulurkannya tanpa

mengangkat ujungnya."

Dia berkat4 "Irytimal shama'yaitu menyelipkan pakaian pada

badannya. Kemudian menaikkan kedua ujungnya ke atas batru

kirinya." Al Baghawi menyebutkan ini dari Al, Khaththabi yang

lerkata, "Onilat pendapat yang dianut oleh ulama fikih.'

Dia berkata 'Al Ashmai menafsirkan sluma' dengan

penafsiran yang pertama."

Al Baghawi berkata "Diriwayatkan dari Nabi SAW, batrwa

beliau melarang shama\ yaitu isytimal kaum Yatrudi. Menunrtnya,

shama' sama dengan isytimal."

Tentang ketentuan hukum masalatr tersebut,' sahabat-satrabat

kami berkata, 'Dianjurkan orzlng menunaikan shalat dengan

pakaiannya yang terbagus. dan tersedia, serta m€ngenakan baju dan

serban kepala. Jika dia hanya mengenakan dua pakaiaq maka yang

lebih diutamakan adalatr baju dan kain, atau baju dan sarung, atau baju

dan celana."
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7. Asy-Syirazi berkata, ..Jika die hendak menunaikan
shalat dengan satu pakeian, maka baju gamis tebih ditekankan,
karena bagian badan yang tertutupi dapat lebih luas. Baju gamis
juga dapat menutupi aurat, serta sampai ke bahu. Jika baju
gamis itu celahnya lebar sehingga auratnya dapat terlihat, maka
hendaknya dia menyarungkannya, berdasarkan hadits yeng
diriwayatkan oleh salamah bin AJrwa RA, bahwa dia bertanya
kepada Nabi, '\ilahai Rasulullah, kami berburu, maka apakah3l
kami boleh menunaikan shalat dengan satu pakaian?' ,ya,

hentdaknya hamu mcngenahannya sebagai sotung, mcshipun
dengan duri'rjawab beliau.

Jika dia tidak mengenakannya sebagai samng, namun
mengaitkan sebagiannya ke lehernya, maka dibotehkan, karena
sudah dinyatakan menutupi. Jika dia tidak melakukan itu, maka
shalatnya tidak sah. Jika celah bajunya sempit, maka dia boteh
mengenakannya dalam shalat dengan sarung tanpa diikat Ini
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dia
berkata, 'Aku melihat Resulullah SAW shalat dengan sarung
yang tidak terikatf.

Jika tidak ada baju; maka kain tebih diutamakan, karena
dapat digunakan untuk menutupi aurat, sedangkan sisanya
dikaitkan ke bahunya. Jika tidak memiliki kain, maka sarung
lebih diutamakan daripada cehna, karena sarung lebih ronggar
dan tidak menggambarkan lekuk tubuh, sementlra celana dapat
menggambarkan lekuk tubuh.

Penjelasan:

Hadits ummu salamatr adalatr hadits lasanyang diriwayatkan
oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan lainnya dengan sanad yarrghasan.

3r Dalam transkip lain tanpa kaa bantu ,eakah" (!).
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Diriwayatkan oleh Hakim dalart,Al Mustadrah..dia. berkata,

"Hadits shahih."

Sabda Rasulullatr SAW, "Hendabtya kamu mengenakannya
sebagai sarung," diartikan dari; waltazirhu. Bisa dengan lafazh
walittazirhu, atatwalatazirhrr, namun lafazh ini paling lemah.

Menurut pendapat yang shahih dan terpilih, lafazlnya adalah
waltazirhu.

Menurut Tsa'lab dalanr Al Fashih boleh dengan walitazirhu
atau w al at azir hu, namrmmereka menyalatrkannya dalam hal ini.

Tentang hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Hakim
dalam Al Mustadrak, dia berkata, uHadits shahih berdasarkan syarat
Al Bukhari Muslim.'

Masalah:
Satrabat-sahabat kami mengatakan batrwa jika dia hendak

mengenakan satu pakaian, maka baju gamis lebih' diutamakan,
kemudian kain, kemudian sanmg, kemudian celana. Ini berdasarkan
pq:::::::::::::::ndapatyangdisebutkanolehpenulis. a!1. i ,

iYii 1

Jika baju gamis itu celaturya lebar sehingga auratnya dapat
terlihat saat berdiri, ruku, atau sujudnya, maka hendaknya dia
menyanurgkannya dan meletakkan sebagiannya di bagian leher untuk
menutupinya, atau mengikat bagran terrgalrnya. Shalatrli satr. Namun
jika dia membiarkannya begitu saj4 maka shalatnya tidak satr. 'n6;{

Asy-Syaf i telah menetapkan itu semua. Mereka sepakat
dalam hal ini, hanya saja Al Bandaniji menyebutkan batrwa yang
ditetapkan Asy-Syaf i adalatr, sarung lebih utama daripada celana,
sebagaimana telah kami sampaikan dari Asy-syafi'i dan satrabat-
satrabat kami. Kemudian dia mengatakan dengan inisiatifrrya sendiri,
bahwa celana lebih utama. Namun madztrab kami mengqBrr{pendppat
yang pertama.
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Seanrlainya ada kantongny4 yang darinya aurat dapat terlihat
saat ruku, fttmun tidak terlihat saat berdiri, maka apakatr shalatnya
salr? Ada dua pendapat, dan pendapat al ashah adalah, shalatnya satr.

Implikasi pendapat ini yaitu, bila ada orang lain menjadi makmumnya
sebelum nrku, atau seandainya dia mengaitkan pakaian ke lehernya
sebelum nrku, dan seandainya jenggot atau rambut kepalanya
menutupi kantongnya hingga membuat auratnya ti{tak dapat terlihat,
maka shalatnya tetap sah berdasarkan pendapat al aslnh dari dua
pendapat tersebut. sebagaimana jil<a pada sanurgnya terdapat robekan,
lantas dia menghimpun pakaian pada robekan tersebut dengan
tangannya" maka ini sah, tanpa perbedaan pendapat.

Seandainya dia menutupi robekan dengan tangannya, maka
ada dua pendapat, dan pendapat al aslah adalah, shdatnya satr.

Penulis Al Hav,i menegaskan batrwa shalatnya batal terkait
masalatr jenggot dan semacamnya.

Al Qadhi Abu Thayyib juga menegaskannya, tentang jenggot
dan tangan, dalam bab: Ihram. Pendapat al ashah adalah, shalatnya
satr. Adapun jika kantongnya sempit, narnun tidak membuat:auratnya
terlihat dalam setiap gerakan dari gerakan-gerakan shalatny4 maka
shalatnya sah, baik dia menyarturgkannya mauprm tidak Inilatl
penjelasan madztrab kami.

Menunrt Abu Hanifah dan Malilq shalatnya satr meslcipun
kantongnya lebar, yang dcinya aurat dryat t€rlihat.

E. Asy-Syirezi berkrter.Jikt srnrngnye sempig meke dia
dapat mengenakannya. Nanun jika senungnya leber, maka dia
daprt membalutkannyr scrtr menyilengken dua ujungnya di atas
kedua bahunya, sebagaimenr dilakukan oleh orsng yang
ms*atrai pakaian di air. Ini bcrdaserktn hadits yang
diriwayatkan oleh Jebir RAr bahwe Nebi SAW bersabde:
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v.);u t*
uJika kamu shalat dengan mengenahan satu Oifo-* Oon

pahaianmu lebar, maka hendahnya hamu menyelimutkannyo

Namun jiha sempit, nuka hendahnya hamu mcnyarungkannye."

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Salamah RA, dia berkata,

'rAku melihat Rasulu[ah SAW menunaikan shalat dengan'satu
pakaian yang diselimutkan, dengan ctra dua ujungnya
disilangkan pada kedua bahu beliau. Jika pakaian itu, sempit,

hendaknya dia menyarungkannyar3z atau shalat dengan

mengenakan celanr."

Tindakan yang dianjurkan adalah ada bagian dari
pakaian yang diksitkm ke bahunya, berdasarkan hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW

ber3abda:

'i ,y i7 y 9.G "r"'*1 ,ui 7t;t e €Ll';;ki. I
.:i u')Xl &Y- c* g9,I''Lt*:-q;V

"langan sehali-hali salah seorang di antara kalian menunaikan

shalat dengan mengenahan satu pahaian tonpa ada bagian darinya
yang dihaitkan di atas bahunyo Jiha dia tidak mendapatkan

pahaian yang dapat dikaithan he atos bahunya, hendaknya dia

mengaithin tali agar bahanya tidah WN dari sesuatu (bagian dari
pahaiannya).??

" Di sini dengan lafazh falora sedangkan dalam transkip lain dengan lafazh

falyalazir (b\
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Penjelason:

Tiga hadits tersebut diriwaya&an oleh Al Bukhari dan
Muslim. Ketentuan hukum masalatr ini sebagaimara disebutkan oleh
penulis.

sabda Nabi sAW, "Jongan sekali-kali salah seorang di antara
kalian menunaikan shalat dengan mengenokan satu pakaian tanpa
ada bagian dminya yang dikiitkan di atas bahunya." Ini merupakan
larangun maknrh taruih, bukao tabim. Seandainya dia menunaikan
shalat dengan lcedua bahu terbr*a maka shalatnya sah, meskipun
hukumnya makrutr. Inilah madzhab kami yang juga madztrab Malik,
Abu Hanifatr, setrta mayoritas,generasi salaf dan khalaf.

Ahmad dan sedikit kalangan berkata, 'Dia wajib meletakkan
sesuatu di atas batrunya, berdasarkan makna yang dominan dari hadits
tersebut."

Jika dia membiarkan bahunya terbuka maka tentang
keabsahan shalatnya ada dua riwayat dari Ahmad. Namun Ahmad
menyatakan bahwa itu khusus dalam shalat wajib.

Dalil kami adalatr hadits Jabir dalam sabda
"Hendabtya dia menyarungknnnya.,, Demikian pula
Syaf i dalam Al Umm.

satrabat-sahabat karni dan lairmya pun menjadikannya sebagai
hujjah.

9. Asy-Syirazi berkate, (Makruh hukumnya mongemakan
pakaian dengan cara isyfrrrral shanta', yaitu menyritimirtkan
pakaian kemudian mengeluarkan tangannye dari bagian depan
dadanya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu
said AI Khudri RA, bahwa Rasurulah sAw melarang isytimal
shama' dlan ihtiba'laki-leki dengan satu pakaian tanpa ada bagian
darinya pada kemaluanny&,

Nabi SAW,
hujjah Asy:
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' Penjelasan: : l

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim

dengan lafaztrrya.

Mengenai shamo' telatr dijelaskan dalam pembahasan sebglgm

ini, beserta tafsirnya, termasuk perbedaan4ya dengan .isytimgl kaum

Yatrudi. Adapun yang disebutkan oleh penulis terkait Ffti*yu,
menrpakan sesuatu yang ti{ak populer.

Penulis Al Mathali' berkata" "Isytimal shama' adalatr

membalutkan pakaian pada badannya tanpa mengeluarkan tangannya

darinya. Beliau melarang tindakan ini karena jika ada sesuatu dan dia

harus melindungi diri maka dia tidak dapat mengeluarkan tangannya

dengan cepat. Juga karena jika dia mengeluarkan tangannya maka

tersingkaplatr aruatnya." lni adalatlpenafsiran Al Ashmai dan seluruh

atrli batrasa.

Adapun pemaparan dari Al Khaththabi adalatr: tafsir ulama

fikih.

Ibnu Qutaibah berkata, "Disebut shama' (tuli) karcna menutupi

celah-cdhlrnya, seperti lafazh.shahra', shama' tidak memiliki robekan

dan celah."

Ahli batrasa berkata, "Ihtiba'adalah duduknya seseorang di

atas kedua pantatnya dan menegakkan kedua kakinya. Cara duduk

seperti ini memerlukan penutupan dengan pakaian atau semacamnya,

atau dengan tangannya. rr

10. Asy-Syirazi berkata, "Makruh hukumnya berpakaian

dengan cara sadl dalam shalat dan lainnya. Sadl adalah.

menjulurkan kedua ujung kain dari dua sisi, Dalilnya adalah
yang diriwayatkan dari Ali RAr bahwa dia melihat orang-orang
melakukan sadl dlalam shalat. Dia pun berkata, 'Seakan-akan
mereka kaum Yahudi yang keluar dari tempat perayaan mereka'.
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Juga dari rbnu Mas'ud RAr bahwe die melihat seorang Arab
pedalaman mengenakan pakeian dengan meniulurkan begian
ujungnya dalam shalatnya. Ibnu Mas'ud RA berkata,
'Sesungguhnya orang yang menjulurkan pakaiannya karena
sombong dalam shalat tidrk eken berade delam kehelahn serte
kehareman di hedeptD Albh'."

Penjelasen:

SadI berasal dari l<aa sadola - Wsdalu ataa yasdul4 atau
yasdilu.

Ahli batrasa berkata, 'Artinya adalah menjulurkan pakaian
hingga mengenai tanah. "

Perkataan penulis dimalcnai dengan makna tersebut. pakaian

yang dikenakan orang Arab pedalaman tersebut b€rasal dari kata
syamlah yang berarti pakaian lebar yang dapat menyelimuti. Ada yang
berpendapat batrwa syamlah adalah pakaian yang memiliki rumbai-
rumUai.

Ibnu Draid berkata, "syunlah adalah pakaian yang
disarungkan."

Menurutku (An-Nawawi): Menjulurkannya. Maksudnya
adalatr menurunkan ujrmgnya yang terdapat rumbai-rumbai padanya.

Perkataan Ali RA, ,'Mereka keluar dari tempat perayzuur
mereka." Tempat perayaan di sini berasal darikatafuhr.

Al Harawi berkata dalam Al Gharibin, ,Fuhr adalah tempat
pendidikan mereka, yang berasal dari bahasa Nabthi, yang dialilrkan
menjadi bahasa Arab."

Al Jauhari berkat4 "Berasal dari kata buhr,bahasa Ibrani yang
dialihkan ke dalam batrasa Arab."
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Penulis Al Muhkam berkata, "Fuhr adalah tempat pendidikan
'mereka yang dijadikan tempat berkumpul pada saat hari raya mereka."

Dia berkata, "Ada yang berpendapat bahwa fuhr adalah ha'i-

makan dan minum bagi mereka."

Dia berkata" "Kaum Nasrani menyebutny afukhr'." '

Mengenai perkataan" "dia tidalc berada dalam kehalalan serta

pula kehaiaman di hadapan Allah', ada yang berpendapat batrwa

maknanya yaitu, tidak mengimani yang dihalalkan dan diharamkan

Allah SWT.

Pendapat lain mengatakan bafrwa malmanya yaitu, tidak
diperhitungkan oleh Allatr sama sekali. Atau, tidak berada dalar4

agaqa Allah sama sekali. Bisa pula dimaknai bahwa dia telah terlepas

dari Allah SWT dan meninggalkan agama-Nya.

Perkataan yang dipaparkan dalam kitab dari Ibnu Mas'ud
disebutkan oleh Al Baghawi dalanr Syarh As-Sannah tanpa isnadnya,

dari Ibnu Mas'ud.

Dia berkata, "sebagian mereka meriwayatkannya dari Ibnu
Mas'ud, dari Nabi SAW."

Ketentuan hukum masalah: Madztrab kami menyatakan bahwa

sadl dalam shalat dan lainnya tidak ada bedanya, karena sombong

haram hukumnya. Jika tidak didasari kesombongan, maka hukumnya
makruh, bukan haram.

Al Baihaqi berkata "Asy-Syafi'i berkata dalam Al Buwaithi,
'Tidak boleh melakukan sadl dalam shalat dan hal lairurya karena

sombong'. Adapun sadl tanpa didasari kesombongan dalam shalat,

maka hukurnnya lebih ringan. Dasamya adalah sabda Nabi SAW
kepada Abu Bakar RA yang berkata kepada oe-liau, 'Sarungku jatuh

dari salatr satu sisiku'. Beliau pun bersabda kepadany4 'Kamu tidak
termasuk mereka'. Inilah yang dinyatakan Asy-Syafi'i dalam Al
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Buwaithi. Demikian yang aku lihat dalam Al Buwaithi. Hadits Abu

Bakar RA ini diriwayatkan oleh Al Bukhari."

Al Baihaqi berkata, "Karni meriwayatkan dari Abu Hurairah,

balrwa Nabi SAW melarang sadt dalan shalat. Dalam hadits lain,

beliau bersaMa:

.itr:L,p ,y..,;\b il,r ;;A I.r. ,

uo,,'Allah tidak meherima shalat orang yang meniulurkan

sar ungny a (pakai anny a)'.

Al Baihaqi berkata, "Hadits Abu Bakar adalah dalil atas

adanya keringanan dalam hal ini jika dimaksudkan bukan untuk

kesombongan."

Al Ktraththabi berkata, "Sebagian ulama memberi keringanan

tentang sadl dalam shalat." lni diriwayatkan dari Atha, Makhul, Az-
Ztrhri, Hasan,Ibnu Sirin, dan Malik.

Al Khaththabi berkata "Tampaknya mereka membedakan

antara pembolehan sadl dalam shalat dengan sadl di luar shalat,

karena orang yang menunaikan shalat tidak berjalan dengan pakaian,

sementara oftlng yang tidak sedang menunaikan shalat berjalan

dengan mengenakan pakaian dan menjulurkannya. Itulah yang

dilarang."

Menunrt Ats-Tsauri, sadl dalam shalat hukumnya makruh.

Menurut Asy-Syaf i, sadl dalam shalat dan di luar shalat

hukumnya makrutr.

Ibnu Mundzir berkata, "Kalangan yang menyatakan batrwa

sadl hukumnya makruh dalam shalat adalah Ibnu Mas'ud, Mujahid,

Atha An-Naktra'i, Ats-Tsarui, dan lainnya. Kalangan yang memberi

keringanan pada sadl adalatr Ibnu Umar, Jabir, Makhul, Hasan, Ibnu

Sirin, Az-Z\hi, dan AMullah bin Hasan."
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Ibnu Mundzir berkata, uKami nieriwayatkan dari An-Nakha'i
jug4 batrwa dia memberi keringanan terkait sadl bila dilakukan pada

baju, namun hukumnya makruh bila dilakukan pada sarung."

Ibnu Mundzfu berkat+ "Aku tidak mengetahui adanya hadits

tentang larangan sadl,makatidak ada larangan tanpa huijah." '

Menurutku (An-Nawawi): Sahabat-safrabat kami berhujjah

dalam hal sadl dengan hadits Abu Hurairah: Rasulullah SAW

melarang sadl dalam shalat (HR. Daud, At-Tirmidzi, dan lainnya)

At-Tirmidzi berkata "Sepengetahuan kami, hadits tersebut

tidak marfu'kecuali dari jalur Asl bin Su&an, yang dipandang lemah

oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Main, Al Bukhari, Abu Hatim,

dan Ibnu Adi."

Hal yang kami jadikan landasan dalam berhujjatr atas larangan

sadl dalam shalat dan lainnya adalah keumuman hadits-hadits sh:ahih

tentang larangan meqjulurkan dan menyeret pakaian. Diantaranya

adalatr hadits Abu Hurairatr, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

.tp;;rt;t?'; J\{,qi i-* ilr ,vx-rt

"Pada Hari Kiamat Allah tidak memandang orang yang

menyeret pakaiannya karena sombong.:'(HR. Al Bukhari dan

Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwa

beliau bersabda:

.)61 ey)i'n,Fidpl 6

"Pakaian yang terjulur sampai batvah kedua mota knki di

neraka." (HR. Al Bulfiari)

Diriwayatkan dari Abu Hurairatr, dia berkata, "Katika ada

seseorang menunaikan shalat dengan menjultrkan pakaian, Rasulullatr
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SAW menegumya, 'Pergi dan wudhulah,.. Dia pun pergi dan
berwudhu. Ketika dia datang, beliau bersabda, 'pergi don wudhulah,.
Seseorang lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau
menyuruhnya berwudhu? Kemudian engkau diam tanpa memberi
penj el asan kepadanya?' Beliau kemudian bersabda :

,FLr;L JAy jr"?nr'of: ,i:rDt,y'ri3 *b" ok trl

'Dia tadi menunaikan shalat dengan menjururknn pakaiannya,
dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima shalat orang
yang menjulurlcan pakaiannyal " (HR. Abu Daud, dengan sanad
shahih berdasarkan syarat Muslim)

Diriwayatkan dari Abu said, dia berkata: Rasulullah sAw
bersabda:

i#.qc* y i6'rl ,e;rr 6t t lJLfiiir;i
? A:r ,rtlst ;-;i ;;sri U ,pf ut t7 ,;dt ;"

*yht lt,;'irtj1
"Palcaian muslim sampai separuh kaki, dan tidak ada dosa.,,
Atau bersabda, "Tidak ada dosa bila sampai antara separuh
kaki dan dua mata kaki. yang di bawah kedua mata kaki maka
ia di neraka. siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong,
maka Allah tidak memandangnya." (HR. Abu Daud, dengan
sanad shahih)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku lewat di dekat
Rasulullah sAw dengan keadaan pakaianku yang terjulw. Beliau
menegur, 'Hai Abdullah (Ibnu (Jmar), angkatlah pakaianmu,. Aku pun
mengangkat pakaianku. Beliau lalu bersabda,'Angknt /agfi Aku pun
mengangkat pakaianku lagi. Setelatr itu, aku selalu memperhatikan

,a t

'J.'-"
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cara mengenakan pakaian. Inilah yang membuatlrya menjawab orang

yang bertanya; mau kemana? Dia menjawab; ke separuh kaki (HR'

Muslim)

Diriwayatkan dari Ibuu Umar, dari Nabi sAw, beliau

bersabda:

y:f;tt*" u,iqi:t"$:6 )i)i dia\.r
.rtpti ?i *t\t

"Tidakadapeniuluranpadasarung(paknianbowah)'Uoi'
gamis, dan serban. siapa yang menyeret sesuatu (pakaiannya)

lrarena sombong, maka Allah tidak memandangnya pada Hari

Kiamat." (HR Abu Daud dan An-Nasa'i, dengan sanad shahih)

Dalam masalatr ini terdapat hadits-hadits shahih yang cukup

banyak jumlahnya selain yang saya sebutkan, dan telah saya himpun

di dalam Riyadh Ash-Shalihin.

11. Asy-syirazi berkata, "Makruh hukumnya bagi lakiJaki

mengerjakan shalat dengan mengenakan penutup mulut. Dalilnya

adalah hadits yang diriwayatken oleh Abu Hurairah RA, bahwa

Rasulullah sAw melarang orang menutupi mulutnya saat shalat.

Makruh hukumnya bagi wanita mengenakan cadar dalam shalat,

karena wajah wanita bukan aurat. Dalam hal ini perempuan

sarna seperti laki-laki."

Penjelasan:

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dengan salatr satu

perawinya adalah Hasan bin Dzakwan yang dipandang lemah oleh

Yatrya bin Ma'in, An-Nasa'i, dan dd-Daraquthni'

Al Bukhari meriwayatkannya dalam shahihnya'
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Abu Daud juga meriwayatkannya dan tidak memandang Hasan
bin Dzakwan sebagai periwayat yang lemah.

Makruh hukumnya laki-laki menunaikan shalat dengan
menutup mulutnya dengan tangannya atau pun lainnya. Makruh juga
hukumnya meletakkan tangannya pada mulutnya dalam shalat, kecuali
saat menguap, karena meletakkan tangan pada mulut ketika menguap
adalatr Sunnah.

Dalam Shahih Muslim dari Abu Said, bahwa Nabi SAW
bersabda:

1,, o .' 1 .a . c ' . a-

"F*ovltrly* & r*|$i'*f .irrrit
"Jila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendalotya
menahan dengan tangannya pada mulutnya. Sesungguhnya
syetan dapat masuk

Dalam hal ini wanita dan banci sama seperti laki-laki. Namun
hukum makruh tersebut adalatr malvuh tanzih yang tidak menghalangi
satrnya shalat.

12. Asy-syirazi berkati, (Laki-laki tidak boleh
menunaikan shalat dengan pakaian sutra dan di atas kain sutra,
karena laki-Iaki dilarang menggunakan sutra di luar shalit,
sehingga larangan menggunakannya dalam sharat lebih
ditekankan lagi. Meskipun demikian, jika dia mengenakan sutra
dalam shalat atau shalat di atas sutra, maka shalatnya tetap sah,
karena larangan tidak dikhususkan dengan shalat dan larangan
pun tidak berkaitan dengan shalat, maka tidak menghalangi
sahnya shalat. Namun wanita boleh menunaikan sharat dengan
mengenakan sutra dan di atas sutra, karena sutra tidak dilarang
untuk digunakan oleh wanita. Makruh hukumnya shalat dengan
mengenakan pakaian yang bergambar. Dalilnya adalah hadits
yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, 'Aku memiliki
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pakaian yang bergambar. saat Rasulullah sAw menunaikan

shalat, aku menghamparkannya. Beliau lalu menegurku,

"singhirhan ia dariku" Aku pun membuatnya menjadi dua

bantalt.t'

Penjelasan:

Hadits Aisyatr diriwayatkan oleh Al Bukhaxi dari Anas, ia

berkata, "Aisyah memiliki kain tipis yang digunakannya unttrk

menutupi sisi rumahnya. Nabi SAW pun bersabda kepadanya:

,t>r" e-rf U-:6 Jtir ir;ti"Lvt-i-e ,r$i
,singkirlran kainmu ini dari kami. sesungguhnya gambar-

gambarnya selalu mengusik shalatht'.'!

Kain di sini berasal dari kata qiraam yang berarti kain penutup

yang tipis.

Ulama sepakat batrwa laki-laki dilarang mengnaikan shalat

dengan mengenakan pakaian suta dan di atas sutra. Jika dia

menunaikan shalat dengan mengenakan pakaian sutra, maka shalatnya

tetap sah menurut kami dan menuruJ mayoritas ulama. Dalam hal ini

terdapat perbedaan pendapat Ahmad yang telatr dipaparkan terkait

rumah yang diambil alih secara ztralim. Larangan ini dimaksudkarr

bila ada pakaian selain pakaian sutra. Adapun jika yang ada hanya

pakaian sutra, maka dia harus menunaikan shalat dengan

mengenakannya, berdasarkan pendapat al ashah dari dua pendapat.

Masalatr ini telatr dipaparkan dalam bab: Kesucian Badan.

Wanita boleh menunaikan shalat dengan mengenakan sutra,

tanpa perbedaan pendapat. Namun apakatr wanita boleh duduk di atas

suha dalam shalat dan lainnya? Ada dua pendapat yang disampaikan

oleh ulama Khurasan:

Pertama: Dibolehkan, sebagaimana boleh mengenakannya,

berdasarkan sabdaNabi SAW terkait emas dan sutra:
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,it6.\.b il ,:;'t * 1; **Lt,
"Sesungguhnya emas dan sutra ini haram bagi kaum laki-laki
umatht, namun halal bagi kaum perempuannya."

Ini berlaku umum mencakup mendudukinya, mengenakannya,

dan lainnya.

Ini pendapat al ashah, yang juga merupakan pendapat penulis

dan seluruh ulama Irak.

Kedua: Tidak boleh, karena yang dibolehkan hanya
mengenakannya sebagai perhiasan untuk suami serta tuannya, dan itu
dapat terwujud dengan mengenakannya, bukan mendudukinya. Oleh
karena itu, wanita dilarang menggunakan bejana emas untuk
keperluan minum dan semacamnya, padahal wanita dibolehkan
menggunakan emas unfuk perhiasan.

Pendapat yang terpilih adalah pendapat pertama. Banci dalam
hal ini s€lma seperti laki-laki. Adapun pakaian yang bergambar, atau
terdapat gambar salib padanya, atau gambar sesuatu yang
melengahkan, hukumnya makruh bila dikenakan dalam shalat,

termasuk shalat menghadapnya dan di atasnya, berdasarkan hadits
tersebut.

Masalah:

Kami telah menyebutkan bahwa madzhab kami menyatakan
shalat sah dengan mengenakan pakaian sutra dan pakaian yang

diambil secara zhalim, serta shalat di atasnya. Pendapat ini dianut oleh
mayoritas ulama.

Ahmad mengatakan dalam riwayat al. ashahdari dua riwayat,
batrwa shalatnya tidak sah. Hujjahnya untuk menyanggah mereka
adalatr hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dari
Ibnu Umar RA, dia berkata, "Siapa yang membeli pakaian dengan
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harga sepuluh dirham, namun satu dirham diantaranya adalah haram,

maka shalatnya tidak diterima selama dia mengenakannya." Kemudian

dia memasukkan jarinya ke dalam telinganya dan berkata, "Aku tuli,

maka aku tidak mendengar Nabi SAW mengatakannya." Hadits ini

lemah, karena di antara para periwayatnya ada seorang periwayat yang

tidak dikenat.

Dalil kami adalatr yang telah dipaparkan dalam masalah shalat

di rumah yang diarnbil alih secara zhalim'

13.Asy.Syiraziberkata,*Jikadiatidakmendapatkan
.pakaian yang dapat digunakan untuk menutupi aurat, namun

mendapatkan tanah, maka ada dua pendapat:

PertamazDia harus menutupi aurat dengan tanah tersebut,

karena tanah merupakan penutup yang tampak, sehingga

menyerupai pakaian

Keduaz Abu Ishaq berkata, "Dia tidak harus menggunakan

tanah tersebut, karena badannya akan kotor"'

Penjelasan:

Dua pendapat tersebut masyhur dengan dalilnya masing-

masing. Pendapat al ashah dari keduanya adalah menurut satrabat-

.satrabat kami, yaitu wajib menutup aurat dengan taqah tersebut.

Kalangan yang menyatakan pendapat ittr shahih adalatr Asy-Syaikh

Abu Hamid, Al Bandaniji, Al Mahamili, penulis Al uddoh, dan

lairurya. Jika kami mengatakan tidak wajib, maka hukumnya hanyalah

dianjurkan menurut kesepakatan para ulama

Selain itu, mayoritas ulama menyatakan dua pendapat tersebut

secara mutlak tentang kewajiban mengenakan tanah dengan cara

dilumurkan

Penulis At Hau,i berkata" 'Jika tanatr itu tebal dan dapat

menutupi aurat serta kulit, maka dia wajib mengenakannya. Namun
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jika tanah itu tipis dan tidak dapat menutupi aurat, melainkan hanya
dapat menutupi kulit, maka dia hanya dianjurkan mengenakannya,
tidak diwajibkan."

Penulis Al Bayan dan lainnya menegaskan relevansi dua
pendapat tersebut tentang tanah yang tebal dan yang tipis. Adapun jika
dia mendapatkan daun pohon dan semacarnnya serta dapat
menempelkannya dan menggunakannya sebagai penutup, maka dia
wajib mengenakannya, tanpa perbedaan pendapat. pendapat ini
ditetapkan oleh Asy-Syafi'i dalam Al (Jmm, dan telah disepakati oleh
sahabat-sahabat kami.

14. Asy-syirazi berkata, Uika dia mendapatkan sesuatu
untuk menutupi sebagian aurat, maka dia harus menutupi qubut
(kemaluan) dan dubur (anus), karena keduanya lebih ditekankan
daripada yang lain. Namun ika dia mendapatkan sesuatu yang
hanya cukup untuk menutupi salah safu dari keduanya, maka ada
dua pendapat:

Pertamaz Dia harus menggunakannya untuk menutupi
kemaluan, karena dengannya dia menghadap kibrat, dan karena
kemaluan tidak dapat tertutupi dengan yang rain, sementara
dubur dapat tertutupi dengan kedua pantatnya.

Keduaz Dia harus menutupi dubur, karena dubur lebih
mencolok pada saat ruku dan sujud.

Penjelasan:

Jika dia mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk
menutupi sebagian auratnya, maka dia harus menggunakannya untuk
menutupi sebagian aurat tersebut, tanpa perbedaan pendapat,
berdasarkan sabda Nabi SAW:

.rl,,lri,t L; AL rfi:*'rSi;l $y
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!,Jilra aht menyuruh sesuatu lcepadamu, malm kerjakan yang

mampu kamu keriaknn." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam bab: Tayamum telatr dipaparkan masalah-masalah

serupa terkait mukalaf yang mendapatkan sebagian dari apa yang

diperintahkan kepadanya, seperti orang yang mendapatkan sebagian

dari apa yang mencukupinya untuk wudhu, mandi, atau tayamum, dan

menutup aurat, serta membaca Al Faatihatr, dan mengenai satu sha'

zakat fitrah, terkait air yang digunakan untuk mencuci najis, dan

sebagian dari budak kaum kafir serta ketentuan-ketentuan hukumnya

berbeda-beda, dan perbedaan di antara semua ini pun telah dijelaskan.

Dia harus menggunakan apa yang didapatinya ini untuk menutupi

qubul dan dubur, tanpa perbedaan pendapat, karena keduanya lebih

ditekankan. Jika hanya dapat digUnakan untuk menutupi salatr satu

dari keduanya, maka ada empat pendapat:

Pertama: Dia harus menutupi qubul. Ini pendapat paling

shahih dan telah disepakati oleh satrabat-sahabat kami. Inilah yang

ditetapkan oleh Asy-Syafi'i dalam Al Umm dan dinukil oleh Asy-

Syaikh Abu Hamid, Ad-Darimi, Al Bandaniji, serta lainnya dari teks

yang samajuga.

Kedua:Dia harus menutuPi dubur.

Penulis telatr menyebutkan dalil masing-masing dari dua

pendapat tersebut.

Ketiga: Tidak dibedakan antara qubul dan dubur, dia harus

menentukan pilihan antara keduanya. Ini pendapat yang disampaikan

oleh Ad-Darimi, penulis Al Bayan, dan lainnya.

Keempat: Bagi wanita harus menutupi qubul, sementara bagi

laki-laki harus menutupi dubtu. Ini pendapat yang disampaikan oleh

Al Qadhi Husain.

Tentang didahultrkannya qubul dan dubur, atau salatr satu dari

keduanya atas paha dan lainny4 dan didatrulukannya salah satu dari
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keduanya atas yang lain, apakah ini merupakan anjuran atau
kewajiban? Ada dua pendapat:

Pertama: Itu merupakan kewajiban, dan itu merupakan syarat,
sebagaimana disimpulkan dari pemaparan mayoritas kalangan. Ini
pendapat yang paling shahih. Di antara mereka yang menyatakan
pandangan ini shahih adalah Al Ghazali dalam Al Basith dan Ar-
Raf i.

Kedua: Itu merupakan anjuran. Inilah yang ditegaskan oleh Al
Bandaniji dan Al Qadhi Abu Thayyib.

Adapun banci musykil (tidak jeras kecondongan kelaminnya),
bila mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk menutupi
qubul dan duburnya, maka dia harus menutupinya. Jika dia hanya
mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk menutupi salah satu
dari keduanya, dan menurut kami yang ditutup adalah wujud qubul,
maka dia harus menutup manapun dari dua qtibul yang
dikehendakinya. Namun yang lebih tepat adalah menutup alat kelamin
laki-laki jika bersamanya ada wanita, dan menutup alat kelamin
wanita jika bersamany a ada laki-laki.

15. Asy-Syirazi berkata, "Jika laki-taki berkumpur dengan
perempuan, sementara yang ada hanya sesuatu yang dapat
digunakan untuk menutup salah safu dari keduanya, maka
perempuan lebih didahulukan, karena auratnya Iebih dominan.,,

Penjelasan:

Kasus seperti ini terjadi jika seseorang mewasiatkan
pakaiannya kepada orang yang paling membutuhkannya di suatu
tempat, atau mewakilkan kepada orang yang akan menyerahkannya
kepada orang yang paling membutuhkan, atau mewakafkannya agar
dikenakan oleh orang yang paling membutuhkan. wanita lebih
didahulukan daripada banci, dan banci lebih didahulukan daripada
laki-laki, karena ia lebih membutuhkan.
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Jika pakaian itu hanya untuk satu orang, maka tidak boleh

diberikan kepada orang lain sementara orang itu menunaikan shalat

dengan telanjang, akan tetapi hendaknya dia menunaikan shalat

dengan mengenakan pakaian tersebut. Namun dianjurkan dia

meminjamkannya kepada orang lain yang membutuhkannya, yang

dalam hal ini tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan-

Masalatr ini telatr dipaparkan datam bab: Tayamum, bahwa

jika dia tidak menggrrnakan air, namun memberikannya kepada orang

lain, dan dia sendiri menunaikan shalat dengan tayamum, maka

apakatr dia hanrs mengulang shalatnya? Terdapat penjelasan yang

sama tentang perkara ini dalam bab: Tayamum'

16.Asy.Syiraziberkata,(Jikadiatidakmendapatkan
sesuatu yang dapat digunakannya untuk menutup aurat, maka

dia menunaikan shalat dengan telanjang dan tetap dalam posisi

berdiri ketika shalat Al Muzani berkata, I'Dia harus menunaikan

shalat dengan posisi duduk, karena dapat menutup sebagian

aurat, dan menutup sebagian aurat lebih ditekankan daripada

berdiri dalam shalat, karena posisi berdiri boleh ditinggalkan

meskipun mampu, sementara menutup aurat fidak boleh

ditinggalkan dalam kondisi apa pun. oleh karena itu, wajib

mendahulukan penufupan aurat." Ini tidak shahih, karena dia

meninggalkan posisi berdiri, ruku, dan sujud secara keseluruhan,

sementara yang dapat ditutupi dari auratnya hanya sedikit,

padahal meujaga rukun-rukun shalat tebih diutamakan daripada

menjaga sebagia-n aurat t'

Penjelasan:

Jika dia tidak mendapatkan penutup yang wajib dikenakannya,

maka dia tetap wajib menunaikan shalat meskipun dengan telanjang,

dan harus berdiri, namun tidak perlu mengUlangi shalatnya. Ini
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pendapat madzhab kur.ni, yang dianut oleh Umar bin Abdul Aziz,
Mujahid, dan Malik.

Ibnu Umar, Atha, Ikrimah, Qatadatr, Al Auza'i, dan Al Muzani
berkata, "Dia harus menunaikan shalat dengan duduk.,

Abu Hanifah berkata, "Dia boleh memilih, jika menghendaki
boleh menunaikan shalat dengan berdiri, dan jika menghendaki boleh
menunaikan shalat dengan posisi duduk, dengan memberi isyarat pada
saat ruku dan sujud, rulmun duduk lebih utama."

Terdapat dua riwayat dari Ahmad:

Pertama: Dia wajib berdiri.

Kedua:duduk.

Dalam bab: Tayamum telatr dipaparkan bahwa ulama
Khurasan menyampaikan tiga pendapat terkait masalah ini:

P ertama: Dia waj ib berdiri.

Kedua: Duduk.

Ketiga: Dia boleh memilih.

Madzhab yang shahih adalah yang menyatakan dia wajib
berdiri. Dalil semua kalangan dapat dipatrami dari pemaparan penulis.

17. Asy-syirazi berkata, ,,Jika dia menunaikan shalat
dengan telanjang, kemudian mendapatkan penutup, maka dia
tidak perlu mengulangi shalatnya, karena teranjang dalam hal ini
merupakan halangan umum dan mungkin berkaitan dan terus
terjadi. Jika kami mewajibkan pengulangan sharat, niscaya akan
menyusahkan dan (menyulitkan).33

3' Dalam kurung tidak terdapat dalam riwayat r,l dan;l 1-by.
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Jika dia shalat, sementara dia dalam keadaan telanjang,

kemudian mendapatkan penutup pada saat sedang menunaikan

shalat, dan penutup berada di dekatnya, maka dia dapat

menutupi aurat dan melanjutkan shalatnya, karena dia hanya

melakukan sedikit gerakan yang tidak menghalanginya untuk

melanjutkan shalat. Jika penutup berada di tempat yang jauh,

maka shalatnya batal, karena dia memerlukan gerakan yang

banyalc

Jika budak wanita shalat dalam keadaan kepala tidak

tertutup, lantas dimerdekakan dalam keadaan masih menunaikan

shalat tersebut, dan penutup berada di dekatnya, maka dia harus

menutupi dan menyempurnakan shalatnya. Namun jika penutup

berada di tempat yang iauh, maka shalatnya batal. Jika dia

dimerdekakan, namun belum mengetahui hingga selesai

mengerjakan shalat, maka ada dua pendapat, sebagaimana kami

paparkan terkait orang yang menunaikan shalat dengan najis

yang tidak diketahuinya hingga selesai dari shalat''

Penjelasan:

Dalam kutipan tersebut terdapat sejumlatr masalah:

Pertarna: Jika dia tidak memiliki penutup yang wajib, lantas

dia menunaikan shalat dengan telanjang atau menutup sebagian aurat

dan tidak mampu menutup selebihnya dan menunaikan shalat, maka

dia tidak perlu mengUlangi shalatnya' baik dia termasuk kalangan

yang biasa telanjang maupun kalangan yang lain'

Ulama Khtrasan menyampaikan satu pendapat tentang orang-

orang yang tidak terbiasa telanjang, batrwa dia wajib mengulangi

shalatnya. Pendapat ini telatr dijelaskan di al&ir bab: Tayamum.

Pendapat ini lematr serta tidak dapat dijadikan sama sekali.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata dalam At'Taliq, "Aku tidak

mengetatrui ada perbedaan pendapat di antara umat Islam, battwa
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orang yang menunaikan shalat dengan telanjang karena tidak mampu

menutupi tidak wajib mengulangi shalatnya."

Kedua: Jika mendapatkan penutup pada saat menunaikan

shalat, maka dia harus menutupi, tanpa ada perbedaan pendapat,

karena ia merupakan syarat yang tidak dapat digantikan. Berbeda
dengan orang yang menunaikan shalat dengan tayamum, kemudian
dia melihat air pada saat menunaikan shalatnya.

Sahabat-sahabat kami berkata, . "Jika penutup itu di tempat
yang dekat, -uku dia harus menutupi dan melanjutkan shalatnya.

Namun jika berada di tempat yang jauh, maka dia wajib memulai
kembali shalatnya, berdasarkan madzhab ini, yang juga ditegaskan
oleh ulama Irak."

Ulama Khurasan berkata, "Tentang dibolehkannya meneruskan
shalat, bila penutup berada di tempat yang jauh, maka ada dua
pendapat mengenai orang yang sebelum shalat telah berhadats (karena
kondisi tertentu)."

Mereka berkata, "Jika kami mengatakan menurut pendapat
versi lama, bahwa dia dapat melanjutkan shalatnya, maka dia boleh
berupaya *encari penutup, sebagaimana dia berupaya mencari air.
Jika dia berhenti hingga ada orang lain yang mendatanginya untuk
membawakan penutup, maka bila penutup dapat sampai kepadanya
dalam waktu yang seandainya dia berupaya untuk mencarinya maka
dia bisa mencapainya, maka itu sah baginya. Namun jika waktunya
melebihi itu, maka ada dua pendapat, dan yang al ashah adalah dia
tidak boleh berupa mencarinya, dan shalatnya batal.

Seandainya penutup berada di tempat yang dekat, namun dia
tidak dapat mengambilnya kecuali dengan membelakangi kiblat, maka
shalatnya 'batal jika orang lain tidak rnemberikannya kepadanya.

Pendapat ini disebutkan oleh Al Qadhi Abu Thayyib, Ibnu Shabbagh,
dan lainnya.
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Seandainyapenufupberadadidekatnya,namundiatidak
mengetatruinya sehingga dia menunaikan shalat dengan telanjang,

kemudian dia mengetahuinya setelah usai dari shalat atau pada saat

menunaikan shalat, maka tentang keabsatran shalatnya ada dua

pandangan yang disampaikan oleh Al Qadhi Abu Thayyib' Ibnu

Shabbagh, dan lainnYa:

Pertama: Pendapat yang ditegaskan oleh penulis dan lainnya,

yaitu dua pendapat yang berkaitan dengan orang yang menunaikan

shalat dengan najis tanpa diketatruinya.

Kedua: Dia wajib mengulangi shalatnya, YME dalam hal ini

tidak terdapat perbedaan pendapat, karena dia tidak memberikan

pengganti, dan itu jarang terjadi. Pendapat inilatr yang ditegaskan oleh

Asy-Syaikh Abu Hamid dan Al Matramili'

Ketiga: Budak wanita dianjurkan menutupi dalam shalatnya

sebagaimana yang ditutupi oleh wanita merdeka. Seandainya budak

wanita menunaikan shalat dengan kepala tanpa penutup, lantas dia

dimerdekakan pada saat menunaikan shalat tersebut dengan

pemerdekaan oleh tuan atau setelah kematian tuan jika syarat

pemerdekaannya demikian (mudabbarah), atau setelah kelahiran anak

merdeka darinya, narnun dia tidak murmpu menutupi, maka dia dapat

melanjutkan shalatnya dan shalatnya pun dinyatakan S&, tanpa

perbedaan pendapat. Jika tidak demikian, rnaka dia seperti orang yang

mendapatkan penutup pada saat menunaikan shalatnya. Seandainya

dia tidak mengetatrui pemerdekaan dirinya, maka dia seperti'tidak

mengetatrui adanya penutup. Dengan demikian, dua pendapat tersebut

berlaku baginya.

Masalah:
Jika seorang tuan berkata kepada budak wanitanya, "Bila kamu

menunaikan shalat, maka kamu merdeka," lantas dia menunaikan

shalat dengan kepala tanpa penutup, dan itu terjadi dalam kondisi dia
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tidak mampu menutupi kepalanya, maka shalatnya sah dan dinyatakan
merdeka. Namun jika itu terjadi dalam keadaan dia mampu menutup
kepalanya, maka shalatnya sali namun tidak dinyatakan merdek4
karena seandainya dia merdeka niscaya dia menjadi wanita merdeka
sebelum shalat, dan dengan demikian shalatnya tidak sah dengan
kondisi kepala tanpa penutup. Jika shalatrnya tidak sah, maka dia tidak
merdeka. Jadi, penetapan pemerdekaan dapat berimplikasi pada
pembatalan pemerdekaan dan pembatalan shalat. Namun bila
pemerdekaan batal, maka shalat dapat dinyatakan sah. Masalah ini
disebutkan oleh sejumlah kalangan, diantaranya Al eadhi Abu
Thayyib dan Ibnu Shabbagh, terkait orang yang berkata (kepada
budak wanitanya), "Jika kamu shalat dengan kepala tanpa penutup,
maka kamu merdeka sekarang.,'

18. Asy-Syirazi berkata: Jika sejumlah orang yang
telanjang berkumpul, maka menurut Asy-Syafi'i dalam Al eadim,
yang lebih diutamakan adalah menunaikan shalat sendiri-sendiri,
karena jika mereka menunaikan shalat jamaah maka mereka
tidak dapat melaksanakan sunah yaitu mendahulukan imam."

Asy-Syafi,i dalam At llmm berkata, ,,Mereka shalat
berjamaah dan shalat sendiri-sendiri."

Asy-Syaf i menyamakan sharat jamaah dengan sharat
sendiri-sendiri, karena dalam jamaah terdapat pencapaian
keutamaan jamaah. sementara dalam shalat sendiri-sendiri
tergapai keutamaan posisi namun terluputkan keutamaan
jamaah. Dengan demikian, keduanya sama.

Jika di antara mereka ada orang yang berpakaian dan
layak menjadi imam, maka yang lebih diutamakan adalah
mereka menunaikan shalat secara berjamaah, karena mereka
dapat menghimpun keutamaan jamaah dengan keutamaan posisi,
yaitu dengan mendahulukan orang yang berpakaian tersebut.
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Jika di antara mereka tidak ada orang yang berpakaian,

dan mereka hendak menunaikan shalat jamaah, maka dianiurkan

imam berdiri di tengah mereka, sedangkan makmum berdiri

dalam satu barisan, agar sebagian dari mereka tidak melihat

aurat yang lain. Jika yang dapat mereka lakukan hanya dengan

dua barisan, maka mereka menunaikan shalat dengan

menundukkan pandangan.

Jika yang berkumpul adalah kaum wanita3a yang

telanjang, maka dianjurkan menunaikan shalat jamaah, karena

sunah posisi bagi mereka tidak berubah3s lantaran telanjang.

Penjelasan

Jika sejumlatr laki-taki yang telanjang berkumpul, maka shalat

jarnaat, mereka dan shalat sendiri-sendiri mereka telap satr. Jika

mereka menunaikan shalat jamaafu, sementara mereka dapat melihat,

maka imam mereka berdiri di tengatr mereka. Jika imam tidak

memenuhi ketentuan ini, tetapi dia berdiri di depan mereka, maka

shalatnya dan shalat mereka tetap sah, rurmun mereka menundukkan

pandangan mereka. Jika mereka melihat, maka ini tidak berpengaruh

pada satrnya shalat mereka.

Apakatr yang lebih diutamakan bagi mereka, menunaikan

shalat berj amaatr atau sendiri-sendiri?

Bila mereka buta atau berada dalam suasana yang gelap,

hingga sebagian dari mereka tidak dapat melihat sebagian lain, maka

dianjurkan agar mereka menunaikan shalat berjamaah, tanpa ada

perbedaan pendapat, dan imam mereka berdiri di depan mereka.

Namun jika mereka tidak dalam kondisi seperti itu, melainkan dapat

melihat, maka ada tiga pendapat:

,o Dalam satu transkip dart Al Muhadzdzab ternrlis nisaa'. (dalam kitab ini

niwah)(b'1.

'5 Dalam r! dan ut; tidak meneno (tata'ayyan, dalam kitab ini: tataghayyar) (l').
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. Pertama: Shalat berjamaatr dan shalat sendiri-sendiri sama

keutamaannya. Ini pendapat al ashah.

Kedua: Shalat sendiri-sendiri lebih utama.

Ketiga: Shalat berjamaah lebih utama. Pendapat ini
disampaikan oleh ulama Khurasan.

Jika di antara mereka ada orang yang mengenakan pakaian dan

layak.menjadi imam, maka dianjurkan untuk mengajukannya sebagai

imam dan mereka menunaikan shalat berjamaah, tanpa ada perbedaan

pendapat, dengan membuat satu barisan di belakangnya. Jika tidak

dapat membuat satu barisan, maka boleh membuat dua barisan atau

lebih, sesuai, keperluan.

Seandainya mereka tidak dalam kondisi seperti itu, melainkan
yang menjadi imam mereka adalah orang yang telanjang dan diikuti
oleh orang yang berpakaian sebagai makmum, maka shalat mereka

semuanya tetap sah, sebagaimana sahnya shalat orang yang berwudhu
di belakang imam yang bertayannum, dan shalat orang yang berdiri di
belakang imam yang berbaring.

Adapun jika yang berkumpul adalah wanita-wanita yang

telanjang, maka dianjurkan agar mereka menunaikan shalat
berjamaah, tanpa perbedaan pendapat, karena imam mereka berdiri di
tengah mereka dalam keadaan berpakaian

Jika yang berkumpul adalah kaum perempuan dan laki-laki
yang telanjang, maka mereka tidak boleh menunaikan shalat secara

bersamaan, baik dalam safu barisan maupun dalam dua barisan, akan

tetapi kaum laki-laki yang menunaikan shalat, sementara kaum wanita
duduk di belakang mereka dengan membelakangi kiblat. Kemudian
kaum wanita menunaikan shalat, sementara kaum laki-laki duduk di
belakang mereka dengan membelakangi kiblat. Jika dimungkinkan
maka masing-masing kelompok (kelompok pria dan kelompok
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wanita) berada di tempat lain yang tertutup hingga kelompok yang

lain menunaikan shalat. Ini lebih utama.

Menurutku (An-Nawawi), shalat sendiri-sendiri dapat

menggapai keutamaan Po sisi.

Ini bisa dipandang kurang tepat, karena orang yang sendiri

tidak memiliki dua posisi yang dapat dipilih mana yang lebih utama

dari keduanya. Sanggahan ini dapat dijawab: Orang yang sendiri dapat

berada dalam posisi yang disyariatkan baginya, berbeda dengan imam

bagi orang-orang yang telanjang.

19. Asy-syirazi berkata, (Jika orang-orang yang telanjang

berkumpul, sementara ada seseorang yang memiliki pakaian,

maka dianjurkan kepadany^ agaf meminjamkan pakaian kepada

mereka. Jika dia tidak meminjamkan pakaiannya, maka dia tidak

perlu dicela, karena shalat mereka tetap sah tanpa menggunakan

penutup aurat. Jika dia meminjamkan satu pakaian saja, maka

harus diterima. Jika tidak menerima, maka shalatnya batal,

karena dia meninggalkan penutup padahal mampu untuk

mengenakannya.36

Jika dia meminjamkan kepada mereka semua, maka

pakaian dikenakan secara bergantian dalam shalat satu per satu.

Jika mereka khawatir shalat satu per satu akan membuat mereka

ketinggalan waktu shalat, maka menurut Asy-Syafi'i RA mereka

harus menunggu hingga mereka menunaikan shalat dengan

mengenakan pakaian. Namun terkait orang-orang yang berada di

perahu, yang hanya ada satu tempat untuk. berdiri, Asy-Syafi'i

berkata, 'Mereka menunaikan shalat dengan posisi duduk dan

tidak menangguhkan shalat'.

36 Yang terdapat dalam dua tanda kurung tidak tercantum dalam J dan ri ('!)'
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Di antara sahabat-sahabat kami . ada yang menukil
jawaban masing-masing dari dua masarah ini terkait yang lain,
dan berkata, "Pada masing-masing dari dua masalah ini terdapat
dua pendapat. Di antara mereka ada yang memaknai keduanya
sesuai dengan maknanya yang dominan ehahir) dan mengatakan
terkait penutup, bahwa mereka harus menunggu meskipun
khawatir waktu shalat akan terluputkan, namun mereka tidak
menunggu terkait posisi berdiri, karena berdiri dapat gugur
meskipun mampu dalam keadaan menunaikan shalat sunah,
sementara ketentuan terkait penutup aurat tidak gugur jika
mampu dilakukan dalam keadaan apa pun. Juga karena berdiri
dapat ditinggalkan deirgan beralih pada penggantinya, yaitu
duduk, sementara menutup aurat dapat ditinggalkan namun
tidak ada penggantinya.

Penjelasan:

Dianjurkan kepada orang yang memiliki pakaian ag*
meminjamkannya kepada. orang yang membutuhkannya untuk shalat.
Namun dia tidak diharuskan untuk meminliamkannya, sebagaimana
tidak diharuskan memberikan air untuk wudhu. lni berbeda dengan
pemberiannya untuk orang yang kehausan, sebab tidak ada pengganti
bagi rasa haus, sementara shalat dinyatakan sah dengan bertayamum
dan dalam keadaan telanjang. Jika dia tidak mau meminjamkannya,
maka dia tidak boleh dipaksa, dengan alasan yang telah kami
paparkan. Jika dia meminjamkan satu pakaian saja, maka yang
dipinjami harus menerimanya, berdasarkan pendapat shahihyang juga
ditegaskan oleh mayoritas ulama.

Namun ada satu pendapat yang disampaikan oleh Ad-Darimi,
penulis Al uddah dan Al Bayan, serta rainnya, karena ini mengandung
keangkuhan. Namun pandangan ini tidak dapat dijadikan sebagai
acuan sama sekali.
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Jika dia memberikannya kepadanya, maka ada tiga pendapat,

sebagaimana disampaikan oleh penulis Al Hawi dan Al Bayan, serta

lairurya.

Pertama: Dia tidak wajib menerima, karena ada faktor

keangkuhan bila menerimanya. Ini pendapat yang shahih, dan inilah

yang ditegaskan oleh mayoritas ulama.

Kedua: Dia wajib menerima dan tidak boleh

mengembalikannya kepada si pemberi setelah menerimanya, kecuali

dengan ridha pemberi.

Ketiga: Wajib menerima, dan dia boleh mengembalikannya

kepada pemberi setelah shalat dengan mengenakannya, dan pemberi

harus menerimanya setelah itu. Pendapat ini disampaikan oleh Abu

Ali Ath-Thabari dalam Al lfshah, Al Qadhi Abu Thayyib, dan lainnya.

Namun mereka sepakat bahwa pendapat ini lematr.

Jika . kita kaitkan masalah pinjaman dengan masalah

pemberian, maka ada empat pandangan yang dapat disimpulkan:

Pertama: Dia wajib menerima pinjaman, bukan pemberian. Ini

pendapat yang shahih serta ditegaskan oleh mayoritas ulama.

Kedua:Dia tidak wajib menerima pinjaman dan pemberian.

Ketiga: Diawajib menerima pemberian dan pinjaman.

Keempat: Dia wajib menerima pemberian, bukan pinjaman.

Pendapat ini disampaikan oleh Ad-Darimi dalam Al Istidzknr.

Tampaknya orang yang berpendapat demikian mempertimbaugkan

bahwa pinjaman harus dijamin, sementara pemberian tidak. Pendapat

ini tidak dapat dijadikan acuan sama sekali. Ketika dia wajib

menerima, namun dia meninggalkannya dan menunaikan shalat

dengan telanjang, maka shalatnya tidak satr dalam kondisi mampu

mengenakan penutup aurat dengan cara ifu.
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Adapun jika dia meminjamkan kepada mereka semua dan

tidak menentukan satu orang, dan waktunya mencukupi, maka pakaian

tersebut dikenakan dalam shalat satu per satu. Jika mereka berselisih

terkait siapa yang lebih dahulu, maka diadakan undian di antara

mereka. Jika waktunya sempit, maka ada sejumlah pernyataan Asy-
Syaf i, pendapat-pendapat sahabat-sahabat kami, serta pemaparan

yang telah disampaikan sebelum ini dalam bab: Tayamum.

Seandainya orang yang meminjamkan membatalkan pinjaman
pada saat dia sedang menunaikan shalat, maka dia dapat

melepaskannya dar,r melanjutkan shalatnya tanpa perlu mengulangi
shalatnya, tanpa ada perbedaan pendapat. Pendapat ini disebutkan oleh
penulis Al Howi dan lainnya

Masalah: Masalah-masalah yang berkaitan dengan bab ini.

Pertama: Jika dia mendapatkan penutup yang dijual atau

disewakan, dan dia mampu membelinya atau menyewanya, maka dia
harus membeli atau menyewanya dengan harga setara. Pendapat ini
disebutkan oleh penulis Al Hawi dan lainnya. Dalam hal ini terdapat
masalah lain yang memiliki keterkaitan, sebagairnana dipaparkan
dalam bab: Tayamum. Jika dia wajib mendapatkannya dengan'
membeli atau menyewq namun dia meninggalkan kewajiban ini dan
menunaikan shalat, maka shalatnya tidak sah.

Meminjamkan harga barang sama seperti meminjamkan harga
air. Dalam bab: Taya.qum telah dijelaskan bahwa jika dia
membutuhkan pembelian pakaian dan air untuk bersuci, namun dia
tidak dapat melakukan kecuali salatr satu dari keduanya, maka dia
harus membeli pakaian, karena tidak ada pengganti bagi pakaian, dan
pakaian pasti bertatran lama. Masalah ini telah dipaparkan dengan.

masalah-masalah serupa dalam bab: Tayamum.

Kedua; Jika orang yang telanjang mendapatkan satu pakaian
milik orang lain, dan dia dapat meminta izin kepada pemiliknya untuk
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meminjamnya, maka dia har-us melakukannya. Dilarang menunaikan

shalat dengan mengenakannya tanpa meminta izin dari pemiliknya,

dan cukup menunaikan shalat dengan telanjang dan tidak perlu

mengulangi shalatnya.

Meskipun hal ini cukup jelas, namun penulis At Hawi dan

lainnya perlu menegaskannya, "Walaupun pemiliknya tidak ada di

tempat, tidak boleh menunaikan shalat dengan mengenakannya

kecuali dengan iziwrya. Jika tidak mampu meminta izin, maka cukup

menunaikan shalat dengan telanjang dan tidak perlu mengulangi

shalatnya.

Ketiga: Jika hanya memiliki satu pakaian yang ujungnya

terkena najis, dan tidak mendapatkan air untuk mencucinya, dan

pemotongannya dapat mengurangi nilai pakaian tersebut sebesar biaya

penyewaan pakaian serupa, maka dia harus memotong bagian yang

terkena najis tersebut. Jika nilai pemotongannya melebihi biaya

penyewaan, maka dia tidak diharuskan untuk memotongnya. Hal ini

telatr dipaparkan dalam pembahasan tentang kesucian'badan. Dalam

pembahasan tersebut juga dijelaskan batrwa orang yang tertahan di

tempat yang terltena najis dan dia memiliki satu pakaian yang tidak

cukup untuk menutupi at[at dan dia menutupi najis, maka ada dua

pendapat, dan yang paling dominan yaitu, menghamparkan

pakaiannya pada najis dan menunaikan shalat dengan telanjang tanpa

perlu mengulangi shalatnYa.

Keempat: Seandainya dia memiliki satu pakaian, namun dia

merusaknya atau merobeknya setelah masuk waktu shalat tanpa ada

keperluan untuk melakukan itu, maka dia telah melakukan

pelanggaran dan menunaikan shalat dengan telanjang. Tentang

kewajiban mengulangi shalat, ada dua pendapat, sebagaimana tentang

orang yang menumpahkan air karena ceroboh. Masalatr penumpatran

air dan perusakan pakaian telatr dipaparkan dalam bab: Tayamum

dengan pemaparan yang secukupnya.
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Kelima: Ad-Darimi mengatakan bahwa jika oiang yang
telanJang mampu menunaikan shalat di air dan sujud di tepi, maka dia
harus melakukan ini.
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;litt J\.e-.,t -[
. BAB: MENGHADAP KIBLAT

l.Asy.Syiraziberkata,..Menghadapkiblatadalahsyarat
sah shalat, kecuali dalam dua kondisi, yaitu shalat dalam kondisi

sangat ketakutan dan shalat sunah saat bepergian' Dasarnya

adalah firman Allah swT, "Maka hadapkanlah waiahmu ke atah

MasjidilHaram.Dandimanasaiahamuberada'maka
hadaphanlah waiahmu ke arah lla " (Qs' Al Baqarah [2]: 150)

Penjelasan

Menghadap kiblat adalah syarat sah shala! kecuali dalam dua

kondisi tersebut, dengan penjelasan yang akan dipaparkan dalam

pembahasan.

Dalamhalinitidakadaperbedaanpendapatdiantaraulama
secara global, meskipun ada perbedaan pendapat tentang rinciannya.

Masjidil Haram di sini maksudnya adalah Ka'bah' Kata arah

berasal dari kata syathr yzrrlg artinya sisi dan arah, yang juga

digunakan dengan ani separuh. Maksud di sini adalah'arah".

KataMasjidilHaramkadangdigunakandenganmaksud:

l. Ka'bah saja.

2. Masjid yang berada di sekitar Ka'bah beserta Ka'bah'

3. Makkah secara keseluruhan.

4. Makkah beserta Al Haram dan sekitarnya secara keseluruhan'

Dalam teks-teks syariat, sebutan Masjidil Haram diungkapkan

dengan empat kategori ini, dan yang termasuk dalam kategori pertama
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I

I adalah firman Allah swr, "Maka hadapkanlah wajahmu ke arah
Masjidil Harom."

Sebutan Masjidil Haram yang termasuk kategori kedua adalah
sabdaNabi SAW:

'9;1jt r\^:/ t*, ye rr, "# rs qy ci>w
'it?i

"satu shalat di masjidlu ini lebih baik daripada seribu shalat di
tempat-tempat lain kccuali Masjidit Haram.,,

+f J\{-wu lx itlr ir)r t# Y

"Tidak ditelrankan untuk bepergian kecuali ke tiga masjid....,,

Beliau menyebut diantaranya Masjidil Haram.

sebutan Masjidil Haram yang termasuk dalam kategori
keempat adalah firman Allah swr, "sesungguhnya orang-orang
musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah nereka mendekati
Masjidil Haram. " (Qs. At-Taubah l9):2S)

Sebutan Masjidil Haram yang termasuk dalam kategori ketiga
yaitu firman Allah SWT, ,,Maha Suci (Altah) yang telah
memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha.,,(es. AI Israa. [17]: l)

Perjalanan Nabi SAW pada maram hari tersebut dimulai dari
Makkah.

Firman Allah SWT, ,,Demifuan itu bagi orang yang
keluarganya tidak ada (tinggal) di sefitar Masjidil Haram.,,(es. Al
Baqaralr l2l:196)

Menurut satu pendapat, y4ng dimaksud Masjidil Haram dalam
ayat ini adalah Makkah. Namun pendapat lain mengatakan bahwa
maksudnya adalatr Al Haram. Keduanya sama-sama pendapat satrabat-
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satrabat kami yang akan kami jelaskan dalam pembatrasan tentang

haji.

Adapun firman Allah SWT, "Dan dari Masjidil Haram yang

telah Kami jaditran terbufta untuk semua manusia, baik yang

bermukim di .sana merupun yang datang dari luar-" (Qs' AlHaji l22l:

25) Menurut Asy-Syafi'i dan kalangan yang sepakat dengannya,

maksudnya yaitu masjid di sekitar Ka'bah beserta Ka'bah. Dengan

demikian, ia tidak boleh dijual dan disewakan. Adapun negeri Makkah

dan seluruh wilayahnya, boleh dijual dan disewakan.

Menurut Abu Hanifah dan kalangan yang sependapat

dengannya, itu dimaknai sebagai selgruh wilayatr Al Haram. Dengan

demikian, mereka melarang penjualan dan penyewaan sebagian

darinya.

Masalah tersebut akan dibahas dengan pemaparan yang

secukupnya, sesuai kutipan tema yang dipaparkan oleh penulis dalam

bab: Apa yang Boleh Dijual DarinYa.

Demikian ringkasan pemtahasan tentang Masjidil Haram.

saya juga memaparkan masalatr ini dalam Tahdzib Al Asma' wa Al-

Lughat.37

,, Di antara yang disebutkannya dapat disimpulkan batrwa jarak Rukun Al
Aswad sampai Maqam Ibrahim AS adalah dua puluh hasta lebih Semtilan jari, jarak

antara dinding Ka'bah dari tengah Kabah sampai Maqarn adalah dua puluh tujuh

hasta (satu hasta kurang lebih 18 inci). Jarak antara Syadzrawan Kabah dan Maqam

adalah dua puluh enam setengah hasta" dari Rukun Asy-syami sampai Maqam

adalah auapututr delapan hastalebih sembilan belasjari (engkal), dari Rukun yang

terdapat Hajar Aswadlampai batas ruang Zamzam adalah tiga puluh enam setengah

hasta, dari Rukun Al Aswad sampai ujung Zamzam adalah empat puluh hasta, dari

tengah dinding Kabah sampai dinding Al Musamma adalah dua ratus tiga belas

hasL, dari tengatr dinding Kabah sampai dinding yang berada setelatr pintu bani

Jumah adalatr seratus sembilan puluh Sembilan hasta, dan dari tengah dinding

Ka'bah sampai dinding yang berada setelatr Al Wadi adalah serdus empat puluh satu

hasta lebih delapan belas jari (!).
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Masalah:
Penjelasan mengenai sejarah permulaan menghadap kiblat.

Diriwayatkan dari Barra bin Azib RA, batrwa ketika Nabi
sAw tiba di Madinah, beliau menunaikan shalat dengan menghadap
ke arah Baitul Maqdis selama enam belas bulan atau tujuh belas bulan.
Ketika itu beliau lebih suka bila kiblatnya menghadap ke arah Ka,bah,
dan shalat pertama yang beliau kerjakan adalah shalat Ashar yang
diikuti oleh sejumlah orang. Kemudian seseorang dari mereka yang
shalat bersama beliau keluar hingga merewati orang-orang yang
berada di sebuah masjid dan mereka sedang ruku. orang itu berkata,
"Aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya aku menunaikan
shalat bersama Rasulullatr sAw dengan menghadap ke arah Makkah."
Mereka pun langsung beralih ke arah Ka'bah meskipun dengan
keadaan seperti itu. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah
sAw menunaikan shalat di Makkah dengan menghadap ke arah
Baitul Maqdis, sementara Ka'bah berada di hadapan beliau. Setelah
enam belas bulan hijrah ke Madinah, beliau beralih ke arah Ka,bah.,,
(HR. Ahmad bin Hanbal, dalam musnadnya)

Ahli batrasa berkata; "Asal kata kiblat adalatr arah. Ka,bah
disebut kiblat karena orang yang menunar'kan shalat menghadap ke
arah Ka'bah, dan Ka'bah pun menghadap ke arahnya.,'

2. Asy-Syirazi berkata, .,Jika dia berada di wilayah
Ka'bah, maka dia harus menghadap ke wujudnya. Ini
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid RA,
bahwa Nabi sAW memasuki Ka'bah dan tidak menunaikan
shalat. Ketika keluar, beliau ruku dua kali3E (shalat dua rakaat)
dengan menghadap ke arah Ka'bahr lantas bersabda, ,Ini kiblat,.,,

38 Demikian yang terdapat dalam transkip Al Muhadzdzab. sedangl<an yang
terdapat dalarn Ash-Shahih, "denganmenghadap ke arah Ka'bah,'. ($)
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Penjelasan:

Hadits Usamah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari

riwayat Usamah dan Ibnu Abbas.

Menurut satu pendapat, artinya adalah yang berada di

hadapanmu

Menurut pendapat lain, artinya adalah yang dihadapi.

Dalam riwayat Ibnu Umar, dalam Ash-Shahih, dinyatakan

batrwa beliau menunaikan shalat dua rakaat ke arah Ka'bah' Inilah

yang dimaksud dengan kalimat ke arah Ka'bah.

Tentang sabda Nabi SAW, "ini kiblaf', Al Khaththabi berkata,

"Artinya yaitu, perkara kiblat telah ditetapkan pada Ka'bah ini, maka

tidak ada penghapusan ketentuan setelah hari ini. Mereka pun

menunaikan shalat dengan menghadap ke arah Ka'bah untuk

selamanya, karena Ka'bah adalah kiblat kalian."

Al Khaththabi berkata, "Dapat diartikan bahwa maksudnya

adalah, beliau mengajari mereka tentang ketentuan posisi imam, dan

beliau berdiri ke arah Ka'bah, bukan ke rukun-rukunnya (tiang-

tiangnya). Jika shalat dilalnrkan di seltruh arahnya, maka shalat ini

dinyatakan sah."

Pemaparan Al Khaththabi tersebut dapat dimaknai dengan arti

yang ketiga, bahwa Masjidil Haram di sini maksudnya adalah Ka'bah,

yang kalian diperintatrkan agar menghadap ke aratrny4 bukan seluruh

Al Haram, Makkah, dan Masjidil Haram yang berada di sekeliling

Ka'bah, akan tetapi Ka'bah itu sendiri.

Penulis menuturkan, "Beliau memasuki Ka'bah dan tidak

menunaikan shalat. Bilal meriwayatkan batrwa Nabi SAW

menunaikan shalat di dalam Ka'bah." (HR. AI Butfiari dan Muslim)
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Ulama mengacu pada riwayat Bilal, karena ia orang yang

tepercaya, dan ia telah menetapkan, maka ia lebih diutamakan

daripada yang menafi kan.

Dengan demikian, maksud perkataan Usamatr "beliau tidak
menunaikan shalat" adalah, aku tidak melihat beliau menunaikan

shalat. Itu karena perkataan Usamatr tersebut adalah Nabi SAW
memasuki Ka'bah bersama Bilal, Usamah, dan Utsman bin Syaibah,

lantas beliau menutup pintu dan menunaikan shalat, namun Usamah

tidak melihat beliau lantaran pintu ditutup dan disibukkan dengan doa

serta suasana khidmat.

Menurutku (An-Nawawi), maknanya adalatr berada di
Ka'bah. Kata berada di sini berasal dari kata hadhrah, fuudhrah, ata:u

hidhrah, dalam tiga dialek bahasa Arab yang masyhur.

Ketentuan hukum masalatr: Jika dia berada di sekitar Ka'bah,

maka dia harus menghadap ke wujud Ka'bah, karena dia dapat

menghadapnya secara langsung, dan dia boleh menghadap ke aratr

manapun darinya yang dikehendakinya. Seandainya dia berdiri di
ujung salah satu rukun (tiang) 

-sementara 
sebagian badannya

berhadapan dengan Ka'bah, dan sebagian lain keluar dari
hadapannya- maka tentang keabsahan shalatrya ada dua pendapat:

Shalatnya tidak sah. Ini pendapat al ashah.

Al Imam mengatakan bahwa pendapat inilah yang ditegaskan

oleh Ash-Shaidalani, karena dia tidak menghadapnya secara

keseluruhan

Seandainya dia menghadap ke Hijr dan tidak menghadap

Ka'bah, maka ada dua pendapat masyhur yang disampaikan oleh
penulis Al Hawi danAt Bahr sertalainnya:
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Pertama: Shalatnya sah, karena Hijr termasuk Ka'bah. Ini

berdasarkan hadits shahih yang menyatakan bahwa Rasulullatr SAW

bersabda, "Hijr termasuk Ka'bah." (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain, "Enam hasta dari Hiir termasuk Ka'bah."

Juga karena seandainya dia melakukan thawaf di tempat itu,

maka thawafrrya tidak sah.

Kedua: Shalatraya tidak sah, karena statusnya termasuk Ka'bah

masih berupa dugaan penafsiran yang tidak ditetapkan secara pasti.

Seandainya imam berdiri di dekat Ka'bah, sementara makmum yang

berada di belakangnya mengitari Ka'batr, maka posisi ini dibolehkan,

Seandainya nlereka berdiri di bagian paling betakang dari masjid dan

barisan memanjang, maka ini pun dibolehkan. Jika dia berdiri di dekat

Ka'bah dan barisannya memanjang, maka shalat orang-orang yang

keluar (menyerong) dari hadapan Ka'bah batal. Ini pendapat al ashah

menurut pendapat yang disepakati.

3. Asy-syirazi berkata, "Jika dia memasuki Ka'bah dan

menunaikan shalat di dalamnya, maka ini boleh, karena dia

menghadap ke bagian dari Ka'bah. Namun yang lebih

diutamakan jika shalat di dalam Ka'bah adalah shalat sunah,

berdasarkan sabda Nabi SAW:

.,* '*;Stytit* q t* 4l'u "; ti 6;i,1 Gi>b
.?t?i

"Satu shalat di masjidku ini tebih baik daripada seribu shalat di

tempat-tempat lain, kecuali Masiidit Haram-"
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Hal yang lebih diutamakan juga adalah menunaikan shalat
wajib di luar Ka'bah, karena [di luarnyal3e banyak jamaah, maka
pahalanya lebih besar.

Penjelasan:

Hadits, "Satu shalat di masjidfu ini lebih baik daripada seribu
shalat di tempat-tempat lain, kecuali Masjidil Haram," diriwayatkan
oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dengan demikian,
menurut kami dibolehkan menunaikan shalat wajib dan sunah di
dalam Ka'bah.

Pendapat ini juga dianut oleh Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan
mayoritas ulama.

Muhammad bin Jarir berkat4 ,Tidak boleh, baik shalat wajib
maupun shalat sunatl." Pendapat ini dianut oleh Ashbagh bin Faraj Al
Maliki dan sejumlatr kalangan madztrab zhahiy',, serta disampaikan
dari Ibnu Abbas:

Malik dan Ahmad berkata, "shalat sunatr mutlak dibolehkan,
sedangkan shalat wajib dan shalat witir tidak dibolehkan."

Dalil kami adalatr hadits Bilal yang menyatakan bahwa Nabi
sAw menunaikan shalat di dalam Ka'bah. Hadits ini diriwayatkan
oleh Al Bukhari dan Muslim. Sebelum ini telatr dipaparkan tentang
jawaban hadits Usamatr.

Sahabat-satrabat kami berkata, "Jika dia menunaikan shalat di
dalam Ka'bah, maka dia boleh menghadap ke dinding manapun yang
dikehendakinya, dan dia boleh menghadap ke pintu jika pintunya
ditutup kembali atau dibuka. Dia juga boleh berada di tangga sebatas

." Y-g terdapat dalam dua tanda kurung tidak tercantum dalam gt dan rj.
Dalam transkip lain, "Daripada nasjid-nasjid rainnya" kecuali Masjidil Haram.,,
Di sini adalah riwayat Al Bukhari ($).
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kurang lebih dua pertiga hasta. Inilatr pendapat yarlg shahih dan

masyhur."

Kami masih memiliki satu pendapat 
-tentang 

tangga- yang

menyatakan bahwa disyaratkan batasnya satu hasta'

Pendapat lain mengatakan bahwa batasnya setinggi postur

orang yang menunaikan shalat dari segi panjang dan lebarnya'

Pendapat lain menyatakan batrwa batasannya sesuai dengan

bentuk tangga, sebatas apa Pun.

Madztrab ini menganut pendapat yang pertama'

Sahabat-sahabat kami berkata, "shalat sunatr di dalam Ka'bah

lebih utama daripada di luamya. Demikian pula dengan shalat wajib

bila tidak bisa berharap lagi dapat menunaikan shalat berjamaah, atau

tidak memungkinkan bagi jamaatr yang hadir gntuk shalat di

dalamnya. Jika tidak memungkinkan, maka di luamya lebih utama."

Perkataan penulis tersebut, meskipun disampaikan secara

mutlak, rulmun dimaknai sesuai dengan penjelasan ini'

Asy-Syaf i berkata dalam Al Umm, 'Shalat wajib yang

terluputkan di dalam Ka'bah lebih saya anjurkan untuk diqadha di

luamya."

Dia berkata, "Namun setiap posisi yang mendekati Ka'bah

lebih saya anjurkan daripada yang jauh."

Asy-Syaf i dan sahabat-sahabat kami berkat4 "Demikian pula

shalat yang dinadzxkan di dalam Ka'bah, lebih utama daripada di

luarnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada tempat yang lebih utama dan

lebih suci untuk shalat daripada Ka'bah." 
:

Hujjatr yang digunakan oleh penulis, berupa hadits, atas

keutamaan shalat di dalam Ka'bah, termasuk yang tidak dapat saya

terima, karena dalam hadits ini dia hanya mengkhususkan Masjidil
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Haram dengan Ka'bah, padahal dalam hadits ini tidak ada indikasi
yang menyatakan kekhususannya, akan tetapi mencakup Ka,bah dan
masjid yang berada di sekelilingnya, sebagaimana dijelaskan sebelum
ini.

Pernyataan penulis tersebut juga dapat dijawab dengan
memaknai perkataannya, bahwa maksudnya bukanlah pengkhususan
hadits tersebut tentang Ka'bah, akan tetapi untuk menjelaskan
keutamaan shalat di Masjidil Haram.

Lzzim diketahui, Kabah merupakan bagian paling utama
darinya. Dengan demikian, shalat di dalamnya adalah yang pahng
utama.

Jika ada yang bertanya: Bagaimana kalian menegaskan bahwa
Ka'bah lebih utama daripada luarny4 padahal ini diperselisihkan di
antara ulama tentang sah tidaknya, sedangkan keluar dari perselisihan
adalah dianjurkan?

Jawabannya adalah: Sesungguhnya kita dianjurkan untuk
keluar dari perselisihan yang terhormat, yaitu perselisihan tentang
masalatr ijtihadiyah. Jika perselisihan tersebut bertentangan dengzrn
sunnah yang shahift, sebagaimana dalam masalah ini, maka tidak ada
respek padanya dan tidak pula dianjurkan untuk keluar darinya, karena
pelakunya tidak mengetahui sunah ini. Jika sunah ini telah sampai
kepadanya, namun dia menentangnya, maka dia telatr tersanggah
dengannya

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata di akhir pembatrasan tentang
haji, bahwa Asy-Syaf i berkat4 "Di bumi ini tidak ada tempat yang
lebih saya sukai untuk mengqadha shalat yang terluputkan dari
Ka'bah, karena keutamaan bagi orang yang menunaikan shalat
terdapat pada kedekatan dengannya. Dengan demikian, keutamaan di
bagian dalamnya lebih utama."
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Masalah:

Kaidah penting yang dijelaskan oleh beberapa sahabat kami,

yang juga merupakan subtansi perkataan sahabat-sahabat kami yang

lain, adalah, menjaga keutamaan yang berkaitan dengan ibadah itu

spndiri lebih utama daripada menjaga keutamaan yang berkaitan

dengan tempat ibadah.

Masalatr ini berkaitan dengan masalatr-masalah yang masyhur

dalam madzhab kami, diantaranya masalatr yang dipaparkan oleh

penulis ini. Asy-Syaf i pun menyebutkiumya dalam Al Umm:

Demikian pula sahabat-sahabat kami, bahwa menyelisihi pelaksanaan

shalat jamaah di luar Ka'bah adalah lebih utama daripada menjaga

shalat di dalam Ka'bah, karena jarnaatr merupakan keutamaan yang

berkaitan dengan shalat itu sendiri, sementara Ka'bah merupakan

keutamaan yang berkaitan dengan tempat.

Masalatr lainnya yaitu, shalat wajib di setiap masjid lebih

utama daripada di selain masjid. Seandainya ada masjid yang tidak

ada jamaahnya, sementara di tempat lain ada jarnaah yang tidak

berada di dalam masjid, maka shalatnya bersama jarnaatr di selain

masjid adalah lebih utama daripada shalatnya sendirian di dalam

masjid.

Masalah lainnya yaitu, shalat sunah di rumah lebih utama

daripada shalat sunah di masjid, meskipun masjid tersebut memiliki
keutamaan, karena mengerjakan shalat sunah di dalam rumah

merupakan keutamaan yang berkaitan dengannya. Dengan demikian,

rumah merupakan sebab kesempurnaan kekhusytuul dan keikhlasan,

serta lebih jauh dari sifat riya, ujub, dan semacamnya. Bahkan shalat

sunahnya di dalam rumahnya lebih utama daripada shalat sunatrnya di

masjid Rasulullah SAW dengan alasan yang telah kami paparkan, dan

dalilnya adalah hadits shahih yang menyatakan bahwa Nabi SAW

bersabda kepada para satrabat RA saat mereka menunaikan shalat

sunatr di masjid beliau:
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.t kat o\* ;-liiy,*;>tAt fai
"shalat yang pating utama adalah shalat seseorong di
rumahnya, kecuali shalat wajib." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Abu Daud:

.lJi c;i...
"Lebih utama dari shalatnya di masjidlat ini.,,

Masalah lainnya yaitu, berada di dekat Ka'bah dalarn
melaksanakan thawaf diutamakan, dan berlari kecil (saat thawaf) di
dekat Ka'batr pun diutamakan. Seandainya dia tidak dapat melakukan
thawaf dengan berlari-lari kecil karena terhalang oleh kepadatan
jamaah, yaitu dia tidak dapat melakukan lari-lari kecil di dekat Ka'bah,
namun dapat melakukannya bila jauh dari Ka,bah, maka menjaga
ketentuan berlari kecil meskipun jauh adalah lebih utama daripada
menjaga kedekatan dengan Ka'batr tanpa berlariJari kecil, dengan
alasan yang telatr kami paparkan

Masalah-masalatr lainnya yang seperti itu cukup masyhur,
yang akan kami jelaskan dalarq pembahasan tersendiri.

4. Asy-syirazi berkata, ((Jika dia menunaikan shalat di
atas permukaan Ka'bah, dan di hadapannya terdapat pembatas
yang terhubung dengan Ka'bah, maka ini boleh, karena dia
menghadap ke bagian dari Ka'bah. Namun jika tidak ada
pembatas di hadapannya yang terhubung dengan Ka'bah, maka
tidak boleh. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh umar
RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

.6jJt ir 9-1 d\\ t?, ,iit3t W.'):r,; | *t; -^1,

t'Tujuh tempat yang tidah boleh diganakan untuh shalat t,
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Beliau menyebutkan, ,,Dan di atas Baitullah Al Atiq

(Ka'bah)."

Juga karena Nabi sAw tidak pernah menunaikan shalat

di atas Ka'bah tanpa ada halangan, maka tidak boleh shalat di

atasnya. Sebagaimana jika dia berdiri di ujung permukaan dan

membelakanginya, dan di hadapannya ada tongkat yang

tertancap dan dipaku, maka ada dua pendapat:

Pertamc Shalatnya sah, karena yang tertancap pada

Ka'bah termasuk bagian dari Ka'bah. oleh karena itu, tiang-

tiang yang tertancap termasuk dalam bagian rumah yang dijual'

Keduaz Tidak sah, karena yang tertancap tidak terhubung

dengan Ka'bah dan tidak pula dinisbatkan kepadanya. Jika dia

menunaikan shalat di pelataran Ka'bah, tanpa ada pembatas di

hadapannya, maka ada dua PendaPat:

Pertama: Abu Ishaq berkata, ''Tidak boleh.'' Inilah yang

ditetapkan, karena dia menunaikan shalat di atas pelatarannya

dan tidak menunaikan shalat dengan menghadap ke Ka'bah

tanpa ada halangan. Jadi, dia sama saja menunaikan shalat di

atas permukaan.

Kedua:AbuAbbasberkatarrlBolehrkarenadia
menunaikan shalat ke arah yang ada di depannya' Yang

merupakan tanah Ka'bah, maka dia serupa dengan keluar dari

Ka'bah dan menunaikan shalat ke arah tanahnya"'

Penjelasan:

Hadits umar RA lematr, dan telatr dijelaskan dalam bab:

kesucian badan.

Perkataan penulis: "Tiada halangan." Ini tidak berlaku bila dia

berada dalam keadaan sangat ketalnrtan dan terkait shalat sunah saat

bepergian.
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Perkataannya "tanpa ditetapkan" berasal dari kalimat ghaira
mutsbatah. Namun yang lebih populer dan lebih tepat adalah ghaira
mab niy ah (tanpa dibangun).

Ketentuan hukum: Sahabat-satrabat kami berkata, "seandainya
dia berdiri di atas bukit Abu Qubais atau tempat tinggi lainnya yang
ketinggiannya melebihi Ka'bah dan berada di dekat Ka'bah, maka
shalatnya sah, tanpa perbedaan pendapat, karena dia masuk dalam
kategori orang yang rnenghadap kiblat. Jika dia berdiri di atas

permukaan Ka'bah, dan dia berdiri di atas ujungnya dan
membelakangi bagian lainnya, maka shalatnya tidak sah, menurut
pendapat yang disepakati, karena tidak menghadap bagian apa pun
darinya. Demikian pula jika Ka'bah mengalami kehancuran, lantas dia
berdiri di atas ujung pelataran dan membelakangi bagian-bagian
lainnya. seandainya dia berdiri di luar pelataran,lantas menghadap

Ka'bah, maka shalatnya sah, tanpa perbedaan pendapat. Namun jika
dia berdiri di tengah permukaan atau pelataran, dan tidak ada sesuatu
yang menonjol di hadapannya, maka shalatnya tidak sah, berdasarkan
pendapat yang shahih dan ditetapkan." Pendapat ini yang diariut oleh
mayoritas sahabat kami.

Ibnu Suraij mengatakan bahwa shalatnya sah. pendapat ini
juga dianut oleh Abu Hanifah, Daud, dan Malik 

-dalam 
satu riwayat

darinya- sebagaimana jika dia berdiri di atas bukit ebu eubais dan
berdiri di luar pelataran, serta menghadapnya.

Madzhab kami menganut pendapat yang pertama.

Perbedaannya adalah, di sini dia tidak dinyatakan menghadap,
berbeda dengan yang diqiyaskan dengannya.

Pendapat yang dianut Ibnu Suraij ini berlaku terkait perataran
dan permukaan, sebagaimana kami paparkan. Demikian yang dinukil
darinya oleh Imam Al Haramain, penulis At-Tahdzib, dan lainnya.
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Perkataan penulis mengesankan batrwa dia tidak mengatakannya

terkait permukaan, padahal perkaranya tidak seperti itu'

Jika di hadapannya terdapat sesuatu yang menonjol dari bagian

Ka'bah, seperti dinding yang tersis4 ujung tembok, dan semacamnya,

dan itu dua pertiga hasta, maka shalatrya sah. Namun jika tidak ada

maka tidak sah.

Menurut satu pendapat, yan! disyaratkan adalah satu hasta.

Pendapat lain mengatakan bahwa cukup dengan adanya

tonjolan yang paling rendah.

Ada pula yang berpendapat batrwa yang disyaratkan adalah

sebatas postur orang yang menunaikan shalat, baik dari segi panjang

maupun lebamya. Pendapat ini disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu

Hamid dan lainnya.

Pendapat ya4g shahih dan masyhur yang ditegaskan oleh

mayoritas ulama adalah pendapat pertafii4 yaitu dua pertiga hasta.

Seandainya dia meletakkan barang di hadapannya dan menghadapnya,

maka ini tidak sfr, tanpa perbedaan pendapat. Seandainya dia

menghadap pohon yang berdiri atau menghimpun tanah pelataran atau

permukaan, atau menggali lubang dan berdiri di tempat itu, atau

berdiri di bagian belakang permukaan atau pelataran dan menghadap

ujung yang lain dengan posisi yang lebih tingg dari letaknya, maka

shalatrya sah, tanpa perbedaan pendapat.

Seandainya dia menghadap rumput yang tumbuh padanya, atau

k"yo, atau tongkat yang ditancapkan tanpa dipakrl maka ada dua

pendapat:

Pertama: Shalatnya tidak sah. Ini pendapat al ashah dan

dinyatakan shahiholeh Imarn Al Harapain, Ar-Raf i, serta lainnya.

Ke&taz Shalatnya sah. Dalil masing-masing dari keduanya

terdapat dalam kitab. Jika tongkat ittr ditetapkan atau dipaku, maka

shalatnya sah, tanpa perbedaan pendapat.
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Imam Al Haramain berkata, "Akan tetapi sebagiannya keluar
dari arah yang sejajar dengannya."

Dalam pembahasan terdahulu telah dipaparkan perbedaan
pendapat tentang orang yang sebagian badannya keluar dari arah yang
sejajar dengan sebagian Ka'bah, karena dia berdiri di atas ujung rukun.

Imam Al Haramain berkata, "Daram hal ini terdapat
kebimbangan yang cukup jelas menurut saya, dan yang dominan dari
perkataan penulis dan sahabat-sahabat kami yaitu, ini sah, tanpa ada
perbedaan pendapat, meskipun sebagian badannya keluar dari arah
yang sejajar dengan tongkat, karena dia dapat dinyatakan menghadap
kiblat. Berbeda dengan masalah orang yang sebagiannya keluar dari
arah yang sejajar dengan Ka'batr. oleh karena itu, sahabat-sahabat
kami menegaskan tentang kesahannya jika tongkat tersebut dipaku.
Mereka juga menegaskannya terkait jika masih ada. dasar dinding
sebatas bagian belakang badan orang tersebut, meskipun bagian-
bagian atas badannya di luar arah yang sejajar dengannya, karena dia
dapat dinyatakan menghadap kiblat dengan sebagiannya sebagai satu
bagian yang menonjol dan bagiannya yang lain menghadap ruang
terbuka (udara) Ka'bah. orang yang berdiri di atas ujung rukun sama
sekali tidak dinyatakan menghadap kiblat dengan sebagiannya."

5. Asy-syirazi berkata, ..Jika dia fidak berada di Ka,bah,
dan dia mengetahui kiblat, maka dia menunaikan shalat dengan
menghadap ke arahnya. Jika dia diberitahu oleh o."og yfrrg
beritanya diterima dengan pengetahuan, maka perkataan orang
itu diterima dan dia. tidak perlu berijtihad. sebagaimana hakim
menerima pernyataan dari orang yang tepercaya tanpa perlu
berijtihad. Jika dia melihat mihrab di masjid-masjid umat Islam
di suatu negeri, maka dia dapat menunaikan shalat dengan
menghadap ke arahnya dan tidak perlu berijtihad, karena itu
setara dengan pemberitaan.,
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Penjelasan:

Jika dia tidak berada di Ka'batr, namun mengetahui Ka'bah,

maka dia menunaikan shalat dengan menghadap ke arah Ka'bah. Jika

dia tidak mengetahui arah Ka'bah namun diberitahu oleh orang yang

beritanya diterima, maka dia harus menunaikan shalat sesuai dengan

arah yang diberitahukan orang tersebut, serta tidak boleh berijtihad.

Dalam bab:. Keraguffi, terkait bab: Kenajisan Air, telah

dijelaskan mengenai orang yang beritanya diterima, dan dalam hal ini

mencakup orang merdeka, budak, serta wanit4 tanpa perbedaan

pendapat. Namun berita orang kafir mengenai kiblat tidak dapat

diterima, tanpa perbedaan pendapat. Adapun anak kecil yang

mumcyiz,maka yang masyhur adalah, beritanya tidak diterima.

Al Qadhi Husain dan penuli s At-TahdziD serta penulis lr-
Tatimmahmenukil dua pernyataan Asy-Syaf i mengenai hal ini:

Pertama: Diterima.

Kedua: Tidak diterima.

Mereka mengatakan batrwa di antara sahabat kami ada yang

berkata, "Tentang diterimanya perkataannya di sini,ada dua pendapat

pada dua pernyataan tersebut."

Al Qaffal berkata, "Ada dua pendapat dalam hal ini'"

Demikian pula tentang diterimanya periwayatannya terhadap

hadir Nabi SAW dan lainnya, dan pendapat al ashah adalatr, tidak

diterima.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dua pernyataan

tersebut didasarkan pada dua keadaan. Jika anak kecil mumayyiz

menunjukkan mihrab kepadanya atau memberitafuukan petunjuk

kepadanya, maka ini diterima darinya. Jika memberitahukan

kepadanya dengan ijtihad, makatidak diterima darinya.

Adapun orang fasik, ada dua pendapat:
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Pertama: Beritanya tidak diterima, seperti seluruh beritanya
yang lain. Inilah pendapat yang masyhur, dan pendapat inilarr yang
ditegaskan oleh Al Baghawi serta mayoritas kalangan.

Kedua: Beritanya diterima. Ada dua pendapat, lantaran tidak
ada kecurigaan di sini.

Mereka yang menyampaikan dua pendapat dalam hal
adalatr Al Qadhi Husain, penulis At-Tatimmah, danlainnya.

Penulis At-Tatimmah memirih pendapat yang menyatakan
bahwa beritanya diterima.

Dalam bab: Keraguan Kenajisan Air, terah dipaparkan bahwa
orang kafir dan fasik dapat diterima perkataannya terkait izin masuk
rumah dan membawa hadiah. Adapun mihrab, wajib dijadikan sebagai
landasan dan tidak boleh disertai dengan i.itihad.

Penulis Asy-syamil menukir ijma'kaummuslim atas har ini.
Sahabat-sahabat kami menyampaikan hujjahnya, bahwa

mihrab tidak dipasang kecuari ada sejumlatr orang yang memiliki
pengetahuan tentang indikasi bintang-bintang dan petunjuk-petunjuk.
Dengan demikian, ketentuannya berraku sebagaimana pada berita.

Mihrab hanya dapat dijadikan landasan selamd berada
negeri besar atau di kampung kecil yang sering dilewati'orang, yang
mereka tidak menetapkannya berdasarkan kesarahan. Jika mihrab
berada di kampung kecil namun tidak ada orang yang sering
melintasinya, maka mihrab tidak boreh dijadikan ,ebagai landasan.
Penjelasan ini disebutkan oreh sejumlah kalangan, aiant;;anya penuris
Al Hawi, Asy-syaikh Abu Muhammad AI Juwaini dalam bukunyarr-
Tabshirah, penulis At-Tahdzib, penulis At-Tatimmah, dan rainnya.
Inilah yang dapat disimpulkan dari pemaparan karangan yang rain.

Penulis At-Tahdzib berkata, "seandainya dia merihat tanda di
jalan yang jarang dilalui orang, atau di jalan yang dilalui kaum muslim
dan kaum musyrik, sementara dia tidak mengetahui siapa yang
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memasang tanda itu, atau melihat mihrab di suatu kampung yang tidak

diketahuinya apakah yang membangunnya kaum muslim atau kaum

musyrik, atau itu adalah kampung kecil kaum muslim yang

menyepakati suatu arah yang dimungkinkan salatr bagi penduduk

kamptrng tersebut, maka dia harus berijtihad pada setiap bentuk kasus

ini dantidak boleh mengandalkan mihrab'

Demikian pula yang dikatakan oleh penulis AtTatimmah,

"seandainya dia berada di padang belantar4 atau di kampmg kecil,

atau di suatu masjid yang daeratrnya sepi serta tidak sering dilalui,

maka dia wajib berijtihad.'r

Penulis At-Tatimmah berkata, "Seandainya dia memasuki

suatu daerah yang hancur dan penduduknya telah pergi, lantas dia

melihat mihrab-mihrab di daeratr rt.u, dun dia mengetahui bahwa

mihrab-mihrab tersebut merupakan bangUnan kaum muslim, maka dia

dapat mengandalkannya dan tidak perlu berijtihad. Jika dimungkinkan

mihrab-mihrab itu merupakan bangunan kaum muslim, namun

dimungkinkan pula merupakan bangunan kaum kafir, maka dia tidak

' boleh mengandalkannya dan hartrs berijtihad''

Asy-syailh Abu Hamid menukil penjelasan tersebut dalam

pemaparannya dari seluruh sahabat-sahabat kami tentang negeri yang

hancur.

Masalah:
Satrabat-satrabat karni mengatalcan batrwa jika dia menunaikan

shalat di Madinatr, maka mihrab Rasulutlah SAW baginya seperti

Ka'bah. Dengan demikian, siapa yang melihat mihrab Rasulullah

SAW, maka dia dapat mengandalkannya (dalam menentukan arah

kiblaQ dan tidak boleh beralih darinya dengan ijtihad, dalam keadaan

apa Pun.

Maksud ,mihrab Rasulullah sAw'di sini adalah tempat shalat

dan berdiri beliau, karena "mihrab ini bukan yang dikenal" pada masa
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Nabi SAW, akan tetapi mihrab-mihrab yang diadakan sepeninggal
biliau.

Sahabat-sahabat kami berkata 
-tentang 

makna mihrab
Madinah- "Maksudnya adalah seluruh tempat yang digunakan shalat
oleh Rasulullah sAw jika mitrab telah ditetapkan. Demikian pula
dengan mihrab-mihrab yang dipasang di negeri-negeri kaum muslim,
dengan syarat yang telah dipaparkan sebelum ini. Jadi, dia tidak boleh
berijtihad di tempat-tempat tersebut terkait arah kiblat, tanpa ada
perbedaan pendapat."

Adapun ijtihad tentang arah ke kanan dan ke kiri, bila itu
terhadap mihrab Rasulullah sAw, maka tidak boleh berijtihad
padanya dalam'keadaan apa pun. Namun jika di seluruh negeri, maka
ada beberapa pendapat:

Pertama:Boleh berijtihad. Ini pendapat al ashah.

Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat ini ditegaskan oleh mayoritas
kalangan."

Kedua: Tidak boleh berijtihad di Kufah secara khusus.

Ketiga: Tidak boleh berijtihad di Kufah dan Bashrah, karena
banyak sahabat RA yang memasukinya.

Masalah:
Sahabat-sahabat kami berkata, .,Orang buta .dapat

mengandalkan mihrab dengan menyentuh jika dengan menyentuh dia
bisa mengetahui tempat yang dijadikan acuan oleh orang yang dapat
melihat. Demikian pula dengan orang yang dapat melihat dalam
kegelapan.

Dalam hal ini ada satu pendapat yang menyatakan bahwa
orang buta hanya dapat mengacu pada mihrab yang dilihatnya
sebelum mengalami kebutaan.'seandainya orang buta tidak mendapat
kejelasan tentang tempat-tempat yang disentuhnya, maka dia dapat
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bersabar hingga mendapati orang yang memberitakan kepadanya. Jika

dia mengkhawatirkan waktu akan luput, maka dia dapat menunaikan

shalat sesuai keadaannya, dan wajib mengulang (ika telah mengetatrui

aratr kiblat).

6. Asy-syirazi berkata, "Jika tidak ada sesuatP dari itu

semua, dan dia termasuk orang yang mengetahui petunjuk serta

tidak berada di Makkah, maka dia dapat berijtihad untuk

mencari arah kiblat, karena dia memiliki cara untuk

mengetahuinya melalui matahari, bulan, gunungr dan angin' Oleh

karena itu, Allah SWT berfirman, "Dan dengan bintang-bintang

mereha mendapat petuniuh-" (Qs. An-Nahl [16]: f 6)

Dalam hal ini dia boleh berijtihad' seperti orang yang

memiliki ilmu mengenai peristiwa. Namun (entang wajibnya, ada

dua pendapat. Asy-Syafi'i berkata dalam Al Umm, "Hal yang

diwajibkan adalah wujud kibtat dengan tepat, karena orang yang

hams menetapkan kiblat waiib menetapkan wujudnya dengan

tepat, seperti orangyang tinggat di Makkah."

Hal yang dominan dari yang dinukil oleh Al Muzani

adalah, yang waiib adalah arahnya, karena seandainya yang

diwajibkan adalah wujudnya, niscaye shelat satu barisan yang

paniang menjadi tidak sah, karena di antara mereka ada orang

yang keluar dariwuiud kiblat

Penjelesan:

Jika orang yang tidak berada di tanah Makkah tidak

mengetatrui kiblat, tidak menemtrkan mihrab, dan tidak ada orang

yang memberitatrukannye dengan ketentuan yang telatr dipaparkan

sebelum ini, maka dia hanrs berijtihad untuk menentukan kiblat dan

menghadap sesuai dengan hasil ijtihadnya

Satrabat-satrabat kami b€rkata, 'Itu tidak satr kecuali dengan

peturjgk-petunjgk kiblat yang cukup banyak, sebagaimana tercantwn
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dalam buku-buku karangan, dan yang paling lemah diantaranya adalah
petunjuk angin lantaran angin berbeda-beda, sedangkan yang terkuat
adalah bintang kutub (bintang Utara), yaitu bintang kecil di dalam
kumpulan antara dua bintang yang cemerlang dan capricomus. Jika
dia berijtihad melalui suatu tanda dan menduga kiblat di suatu arah,
maka dia dapat menunaikan shalat dengan arah kiblat tersebut, namun
dugaan tidak cukup tanpa disertai adanya tanda, tanpa perbedaan
pendapat."

Berbeda dengan masarah bejana yang di daramnya terdapat
satu pendapat yang lemah, yang menyatakan cukup dengan menduga
dan tidak perlu ada tanda. pendapat seperti ini tidak relevan bila
dikaitkan dengan masalah ini, menurut pendapat yang disepakati.

Dalam pembahasan tentang bejana, telah disampaikan
perbedaannya.

Seandainya orang yang mampu berijtihad meninggalkan
ijtihad dan justru taqlid kepada nlujtahid yang lain, maka shalatnya
tidak sah meskipun kebetulan arah kiblatnya sesuai, karena dia
meninggalkan tugasnya dalam menentukan arah kiblat. Sebagaimana
jika dia menunaikan shalat tanpa taqlid dan tidak ijtih-ad rurmun
kebetulan saja, rnenurut pendapat yang disepakati, baik waktunya
sempit maupun tidak sempit. Inilah madzhab kami yang juga
ditegaskan oleh mayoritas ulama.

Namun Ibnu suraij menyatakan bahwa dia boleh bertaqlid jika
waktunya sempit dan khawatir akan terlewat. pendapat ini lemah.

Tentang hal yang diwajibkan dan dituntut dari mujtahid, ada
dua pendapat:

Pertama: Aratr kiblat, dalil yaitu satrnya shalat barisan yang
panjang. AI Qadhi Abu Thayyib dan lainnya menukil ijma, atas
sahnya shalat mereka.
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Kedua: Wujudnya. lni pendapat al ashah.rUlama Irak, Al

Qaffal, Al Mutawalli, dan Al Baghawi sepakat bahwa inilah pendapat

yangshahih.

Dalil masing-masing dari kedua pendapat tersebut ada dalam

kitab.

Sahabat-sahabat kami menjawab tentang shalat dengan barisan

yang panjang, bahwa dengan jarak yang jauh maka arah yang sejajar

dan arah kiblat tampak seperti api di atas gunung dan semacanmya.

Al Bandaniji berkata "Pendapat yang menyatakan bahwa yang

diharuskan kepadanya adalah arah, dinukil oleh Al Muzani, dan tidak

dikenal sebagai pendapat Asy-Syaf i. ASy-syaikh Abu Hamid dan

lainnya memungkiri pendapat tersebut. Imam Al Haramain dan Al

Ghazali lebih memilih pendapat yang lain, namun tidak tepat dan

lematr, yang dianut oleh Al Imam, dan aku meninggalkannya lantaran

tidak tepat."

Sahabat-sahabat kami berhujjah -tentang 
pendapat yang

menetapkan wujud kiblat- dengan hadits Ibnu Abbas RA yang

mengatakan batrwa ketika Rasulullatr SAW memasuki Kabah lantas

keluar, beliau menunaikan shalat de,ngan menghadapnya dan

bersabda, "Ini kiblat." (tIR. Al Butfiari dan Muslim)

Ini juga merupakan hadits usamah bin zaid yang disebutkan

oleh penulis di awal bab.

Mereka berhujiah 
-tentang 

pexdaPat yang menyatakan aratr

kiblat bukan wujudnyr dengan hadits Abu Hurairah RA, bahwa

Nabi SAW bersaMa:

'uay/l9/';t;
"Di antaro Timw dan Boat adalah Hblat-" (HR At-Tirmidzi)

Al Majma'SyuahAl I'tuhadzdzaD ll M3



Mereka juga mengatakan bahwa hadits
Hadits yang shahih adalah dari Umar RA dan
padanya.

ini hasan shahih.

statusnya mauquf

Masalah:
Madzhab-madzhab ulama tentang masalah ini.

Kami telah memaparkan bahwa yang shahift ment'ut kami
adalah, wajib menentukan wujud Ka'bah dengan tepat. pendapat ini
juga dianut oleh sebagian penganut madzhab Maliki dan satu riwayat
dari Ahmad.

Abu Hanifah berkata, "yang wajib adaratr aratrnya. Ini
disampaikan oleh ArTirmidzi dari Umar'bin Khaththab dan Ali bin
Abu Thalib, Ibnu Abbas, serta Ibnu Mubarak."

Dalil masing-masing kedua pendapat tersebut telah dipaparkan
dalam pembahasan.

Masalah:
Ada tiga pendapat tentang upaya mempelajari petunjuk-

petunjuk kiblat:

Pertama: Hukumnya fardhu kifryah.

Kedua, Hukumnya fardhu ain. pendapat ini dinyatakan shahih
oleh Al Baghawi dan Ar-Raf i, seperti mempelajari wudhu dan
lainnya, yang merupakan syarat shalat dan rukunnya.

Ketiga: Hukumnya fardhtu kifayah, kecuali saat bepergian
maka hukumnya fordhu ain, berdasarkan keumuman keperluan
musafir dan banyaknya kesamaran yang dialaminya. Ini pendapat a/
ashah.

Pendapat kalangan yang menyatakan batrwa hukumnya fardhu
ain secara mutlak, tidaklah sah, karena tidak ada ketentuan yang
dinukil dari Nabi sAw dan dari generasi salaf yang menetapkan
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masing-masing orang harus mempelajari petunjuk-petunjuk kiblat'

Berbeda dengan rukun-rukun dan syarat-syarat shalat, karena untuk

mengetahui kiblat pada umurnnya relatif mudah'

7. Asy.Syirazi berkata, ..Jika' dia berada di tanah Makkah,

dan antara dia dengan Ka'bah terdapat penghalang asli, seperti

gu+ung, maka dia sama seperti orang yang tidak berada di

Makkah. Jika antara dia dengan Ka'bah terdapat penghalang

yang diadakan, yaitu bangunan, maka ada dua pendapat:

Pertanaz Dia tidak berijtihad, karena di tempat manapun,

kewajibannya mengacu pada wujud Ka'bah, sehingga

kewaiibannya tidak berubah lantaran adanya penghalang yang

diadakan.

KeduazDia beriitihad. Inilah yang dominan dari madzhab

kami, karena antara dia dengan Ka'bah terdapat penghalang

ytng membuatnya tidak dapat menyaksikan. Jadi ini serupa

dengan iika antara dia dan l(a'bah terdapat gunung"'

Penielasan:

Satrabat-satrabat kami berkatq "Jika dia menunaikan shalat di

Makkafi, di luar Masjidil Haram, dan dia dapat melihat Ka'bah seperti

orang yang menunaikao shalat di atas bukit Abu Qubais atau di

pemrukaan rumatr dan semacamny4 maka dia dapat menunaikan

,nAu,.dengan posisi tersebut. Jika dia membangun mihrab yang

didasarkan pada posisi yang berhadapan dan dapat melihat Kabah,

maka dia dapat mengnailgn shalat dengan arah ini selamanya dan

tidak perlu melihat wujd Kabah pada seti4p kali menunaikan shalat''

Sahabat-sahabat.kami berkat4 "Makna melihat wujud Ka'batl

yaitu, orang yang hidup dan dibesarkan di Mal*ah dan meyakini aratt

Kabah yang tepal meskipln dia tidak menyaksikannya pada saat

dalam kondisi menrrnaikan shalat. Dengan demikian orang ini

berkewajiban menetapkan arah wujud kiblat dengan tepat secara pasti
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dan dia tidak boleh berijtihad. Adapun orang yang tidak melihat
wujud Ka'bah tidak pula meyakini dapat menentukan dengan tepat,
bila antara dia dan Ka'bah terdapat penghalang asli seperti gunung
maka dia boleh berijtihad, tanpa perbedaan pendapat."

Sahabat-sahabat kami berkata, "Dia tidak perlu naik ke atas
gunung untuk dapat menyaksikan, karena dia akan mengalami
kesulitan dalam hal ini. Jika penghalang itu diadakan, maka ada dua
pendapat yang masyhur, yang dalil masing-masing telatr disebutkan
oleh penulis:

Pertama: Dia boleh berijtihad. Ini pendapat al ashah menurut
penulis, Al Bandaniji, Ibnu Shabbagh, Asy-Syasyi, dan Ar-Rafi,i.

Kedua: Tidak boleh berijtihad. Ini ditegaskan oleh Asy-syaikh
Abu Hamid, AI Qadhi Abu Thayyib, Al Mawardi, Al Matramili, dan
Al Jurjani.

8. Asy-syirazi berkata, ,,Jika dua orang berijtihad, lantas
keduanya berselisih tentang arah kiblat, maka salah satu dari
keduanya tidak taqlid kepada sahabatnya, dan salah satu dari
keduanya tidak menunaikan shalat di betakang yang lain, karena
masing-masing dari keduanya meyakini tidak benarnya ijtihad
sahabatnya (dan tidak sahnya shalatnya).,,40

Penjelasan:

Pendapat yang dipaparkan oleh penulis ini telah disepakati di
antara kami.

Sahabat-sahabat kami menukil dari Abu Tsaur, dia
mengatakan bahwa shalat salah satu dari keduanya di berakang yang
lain, tetap sah, dan masing-masing menghadap kiblat sesuai dengan
hasil ijtihadnya. Seandainya dugaan mereka berdua berlawanan, maka

'40 
Yang terdapat dalam dua tanda kuiung tidak tercantum dalam,} dan d ($).
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pandangannya menjadi serupa dengan pandangan sahabatnya.

Sebagaimana mereka boleh menunaikan shalat di sekitar Kabah dan

masing-masing meyakini keabsatran shalat imamnya.

Imam Al Haramain berkata, "Seandainya perselisihan mereka

berdua tentang arah kanan yang dekat dan aratr kiri, dan kita

mengatakan batrwa mujtahid wajib memperhatikan hal itu, maka dia

tidak boleh mengikuti yang lain. Narnm jika kami katakan tidak

wajib, maka dia boleh mengikuti yang lain-'

' g. Asy-syirazi berkata, '3Jika dia menunaikan shalat

dengan ijtihad ke suatu arah, kemudian tiba waktu shalat yang

Iain, maka ada dua pendaPat:

Pertama:, Dia menunaikan shalat dengan ijtihad pertama,

karena dia telah mengetahui dengan ijtihad pertama.

Kedua: Dia harus mengulangi ijtihad. Inilah pendapat

yang ditetapkan dalam Al unm, sebagaimana dikatakan tentang

hakim jika berijtihad mengenai suatu keiadian, kemudian

kejadian itu terjadi untukyang kedua kalinya.

Penjelasan:

Dua pendapat t€rsebut clftp masyhur, dan pelrdapat al ashoh

dari kedganya menurut yang disryakati sahabd-sahabat kami adalalU dia

wajib mengulangi ijtihad. Pe,ndapat ini ditegaskan oleh banyak kalangan

dan ditetapkan dalam At Unm Dtra pendap* yang serupa juga telatr

dipaparkarl tentang or.ang yang bertayamum bila dia mencari air, namu

ia tidak menemukalxrya, talu dia melruaikan shalat' dan tetap b€rada di

tempatnya hingga tiba waktu shalt yang lain

Ar-Raf i berkata "Ada yang @ryat dua pendapat

tersebut terkait jika dia tidak meninggalkan tempatnya. Namun jika

dia rireninggalkannya maka dia wajib berijtiha4 tanPa perbedaan

pendapat, seperti taYamum."
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Dia berkata, "Akan tetapi perbedaannya cukup jelas, dan dia
tidak perlu memperbarui ijtihad untuk shalat sunah, tanpa ada
perbedaan pendapat."

10. Asy-Syirazi berkata, (Jika dia berijtihad untuk shalat
yang kedua, lantas hasil ijtihadnya menetapkan arah yang lain,
maka dia menunaikan shalat kedua dengan arah yang.kedua dan
dia tidak harus mengulangi shalat pertama yang ditunaikan
dengan arah yang pertama. Seperti hakim yang menetapkan
hukum dengan ijtihad, kemudian ijtihadnya berubah, maka yang
ditetaphannya berdasarkan ijtihid pertama tidaktah batal. Jika
ijtihadnya berubah saat berada dalam shalat, maka ada dua
pendapat:

Pertama: Dia harus mengulangi shalatnya, karena dia
tidak boleh menunaikan shalat dengan dua ijtihad, seperti hakim
yang menetapkan hukum suatu masalah dengan dua ijtihad.

Kedua: Boleh mengulangi shalatnya, karena seandainya
kita mengharuskannya untuk mengulangi shalat, berarti kita
membatalkan shalat yang ditunaikannya dengan ijtihad
berdasarkan ijtihad lain setelahnya, dan ini tidak boleh
dilakukan. Jika dia memasuki shalat dengan ijtihad, kemudian
meragukan ijtihadnya, maka dia dapat melanjutkan shalatnya
hingga selesai, karena ijtihad tersebut dominan, dan yang
dominan tidak hilang dengan keraguan."

Penjelasan:

Dalam pembahasan ini ada tiga masalah:

Pertama: Seandainya dia menunaikan shalat dengan ijtihad,
kemudian tiba waktu shalat yang lain, lantas dia berijtihad unhrknya,

baik kami mewajibkan ijtihad untuk kedua kalinya maupun tidak
mewajibkannya, dan ijtihadnya berubah, maka dia wajib menunaikan

shalat yang kedua dengan arah yang kedua, tanpa perbedaan pendapat,
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serta tidak perlu mengulangi apa pun dari dua shalatnya. Sekalipun dia

menunaikan empat shalat dengan empat arah dengan ijtihad-ijtihad,

dia tidak perlu mengulangi apa pun dari itu semua. Inilah yang dianut

madztrab kami, yang juga ditegaskan oleh mayoritas ulama.

Ulama Khurasan menyampaikan satu pendapat yang

mewajibkan pengulangan itu semua.

Al Qadhi Husain berkata, "Itu merupakan pendapat Al ustadz

Abu Ishaq Al Asfarayini. Mereka menyampaikan pendapat ketiga

yang menyatakan bafuwa dia wajib mengUlangi kecuali yang terakhir'

Pendapat yang benar adalah pendapat peltama'

Kedua: seandainya ijtihadnya berubah pada saat dia

menunaikan shalat, maka ada dua pendapat yang masyhur. Ada yang

berkata, "Dua pendapat yang dalilnya telah disebutkan oleh penulis:

l.Diawajibmengulangishalatnyadenganara}ryangkedua.

2. Dia tidak perlu mengulangi shalatry4 tapi beralih ke aratr yang

kedua dan melanjutkan shalatnya. lni pendapat al ashah menurut

satrabat-sahabat kami. "

satrabat-satrabat kami berkata "Atas dasar pendapat yang

kedua ini, maka bila dia mengnaikan shalat empat rakaat dari satu

shalat dengan empat aratr hasil ijtihad-ijtihad, rnaka shalatnya satr dan

tidak perlu mengulangi seperti shalat-shalatnya'"

. Penuti s At-TahdziD mengkhususkan dua pendapat tersebut bila

petunjuk yang kedua lebih jelas daripada yang pertama. Dia berkata,

'Jika petunjuknya sama maka dia dapat menyemPurnakan shalatnya

dengan arah pertama dan tidak perlu mengulangi. Pendapat yang

masyhrn adalah dua pendapat ini berlaku secara mutlak."

Ketiga: Jika dia masuk dalam shalat dengan rjtihad, kemudian

meragukannya dan tidak ada satu arah pun yang dipandangnya

meyakinkan, maka dia dapat melanjutkan shalatnya hingga selesai
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dengan arahnya, tanpa perlu mengurangi. Ini ditetapkan oreh Asy-
Syaf i dalam Al (Jmm, dan mereka sepakat dengannya

' 11. Asy-syirazi berkata, ,,Jika dia menunaikan sharat,
kemudian meyakini kesalahan, maka ada dua pendapat:

Pertama: Asy-Syaf i berkata dalam Al (Imm,,,Dia harus
mengulangi, karena terah ditentukan padanya kesalahan yang
meyakinkan bahwa perkara seperti itu dapat aiputust<annya, dan
dia tidak terbiasa dengan yang telah dilakukannya

Keduaz Asy-syafi'i berkata dalam Al eadim dan Al Jadid,
bab: Puasa, "Dia tidak harus mengulanginya, karena itu
merupakan arah yang diborehkan menunaikan sharat dengannya
melalui ijtihad. Dengan demikian, ini serupa jika dia tidak
meyakini adanya kesarahan. Bila dia menunaikan shalat dengan
suatu arah, kemudian melihat kiblat di sebelah kanan atau
kirinya, maka dia tidak perlu menguranginya, karena kesalahan
tentang arah kanan dan kiri tidak diketahui secara pasti, sehingga
ini tidak membatalkan ijtihadnya.,,

Penjelasan:

Perkataan penuris "ditentukan" tidak berlaku jika dia
menunaikan dua shalat berdasarkan dua ijtihad dengan dua arah, yaitu
meyakini kesalahan salah satu dari keduanya, dan dia tidak perlu
mengulangi karena kesalahan padanya tidak tentu

Perkataan penulis "kesalahan yang meyakinkan.,, Ini tidak
mencakup jika dia menunaikan shalat dengan suatu ar'ah kemudian
ternyata kiblat tidak berada pada arah itu dengan ijtihad, maka
kesalahan ditentukan dengan dugaan bukan keyakinan.

Perkataan penulis "perkara seperti itu dapat diputuskannya,, ini
tidak mencakup orang yang makan karena lupa saat berpuas4 atau
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r^r'enunaikan ibadah haji bertepatan dengan hari kesepuluh (Zulhijah)

karena kekeliruan (tidak perlu mengulang)'

Ketentuan hukum pembatrasan ini: sahabat-sahabat kami

mengatakan bahwa jika dia menunaikan shalat dengan ijtihad,

kemudian ternyata dia salatr dalam ijtihad, maka dia memiliki

beberapa kondisi:

Pertama:Kesalahan tampak sebelum memulai shalat. Jika dia

meyakini kesalahan dalam ijtihadnya, maka dia dapat beralih darinya

dan ke arah yang diketahuinya atau diduganya sekarang. Jika tidak

yakin, tetapi dia menduga yang benar adalah arah yang lain' dan

petunjuk yang kedua menurutnya lebih jelas daripada yang pertama'

maka dia dapat beralih kepada yang kedua. Jika yang pertama lebih

jelas, maka dia dapat mengacu padanya'

Jika keduanya sama, maka ada dua pendapat dalam hal ini:

l. Dia dapat memilih antara keduanya. Ini pendapat al ashah.

2. Dia menunaikan shalat dua kali dengan dua arah'

Kedua: Kesalatran tampak setelah selesai dari shalat. Jika dia

meyakininya maka itulah masalah yang dibatrae dalam kitab, dengan

dua pendapat yang telah disebutkan dalam pembahasan, dengan dalil

masing-masing.

Pendapat al ashah dari keduanya adalah pendapat sahabat-

sahabat kami, yaitu dia wajib mengulang'

Dua pendapat tersebut juga berlaku, baik dia meyakini arah

yang benar beserta aratr yang salah, maupun tidak meyakini'

Menurut pendapat yang lain, dua pendapat'tersebrrt berlaku

jika dia meyakini yang salah dan tidak meyakini yang benar. Adapun

jika dia meyakini keduanya, maka dia harus mengulang' tanpa

perbedaan pendaPat.

Al MajmutsyarahAl Muhadzdzap ll 451



I
I

Pendapat lainnya mengatakan batrwa dua pendapat tersebut
berlaku jika dia meyakini yang benar. Adapun jika dia tidak meyakini
yang benar, maka tidak perlu mengulang, tanpa perbedaan pendapat.

Madzhab kami menganut pendapat yang pertama, batrwa jika
dia meyakini yang salah, yang diikuti oleh orang buta, maka dia
sebagaimana mujtahid yang meyakini kesalatran dirinya. Sedangkan
jika dia tidak meyakini yang salatr dan hanya menduganya, maka tidak
perlu ada pengulangan, sekalipun dia menunaikan empat shalat
dengan empat arah. Jadi, tidak perlu ada pengulangan, berdasarkan
madzhab kami, sebagaimana dipaparkan sebelum ini.

Ketiga: Kesalahan tampak pada saat berada dalam shalat. Ini
terbagi dalam dua bagian.

Bagian pertama: yang salah dan yang benar tampak
bersamaan. Jika yang salah itu diyakini, maka kami dasarkan pada
keyakinan terhadap yang salah setelatr usai shalat. Jika kami
mengatakan wajibnya mengulang, maka shalatnya batal. Jika tidak
wajib rnengrrlang, maka ada dua pendapat:

l. Beralih ke aratr yang benar dan melanjutkan shalatnya. Ini
pendapat yang paling shahih. 

.

2. Shalatnya batal.

Jika yang salah tidak diyakini dan hanya diduga, maka ada dua
pendapat, sebagaimana dipaparkan tadi. Dalqrn hal ini ada perkataan
penulis At-Tahdzib sebelum ini tentang perbedaan antara ada atau
tidak adanya relevansi pehurjuk kedua.

Bagian kcdua: Yang benar tidak tampak menyertai yang salatr.
Jika dia tidak mampu mengetatrui yang benar melalui ijtihad dengan
jarak dekat, maka shalatnya batal.

Jika dia mampu mengetahui yang benar dalam waktu dekat,
maka apakah dia boleh beralih aratr dan melar{utkan shalat? Atau
hg*r mengulangi? Ada dua pendapat:
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P ertama: Sebagaimana diperselisihkan pada bagian pertama.

Kedua: Pendapat yang dianut madztrab ini rnenetapkan wajib

mengulang, karena sebagian shalahya telatr dilakukan ke arah kiblat

yang tidak sesuai dengan yang diperhitungkan'

Contoh tampaknya yang salah tanpa yang benar; dia

mengetahui kiblatnya sebelah kiri sebelah Timur, dan saat itu ada

awan, lantas awan hilang dan tampak bintang yang dekat dengan ufuk,

sementara dia menghadapnya, maka dia mengetahui kesalahan dengan

yakin dan tidak mengetahui yang benar, sebab dimungkinkan bintang

berada di Timur atau di Barat. Dia dapat mengetahui yang benar

dengan jarak dekat lantaran naiknya matahari maka dia mengetahui

bahwa itu arah timur, atau terbenam maka dia mengetatrui batrwa itu

arah barat, dengan demikian dia dapat mengetatrui arah kiblat. Namun

kadang dia tidak dapat mengetatrui itu lantaran awan menutup langit

sesaat setelah tampaknya bintang

Ini semua jika yang salah tampak terkait aratr. Adapun jika

yang salah tampak terkait aratr kanan dan kiri, bila tampaknya disertai

adirnya ijtihad dan tampak setelah selesai dari shalat, maka tidak

berpengaruh sama sekali dan shalat tetap dilanjutkan, berdasarkan

pendapat yang shahih. Danjika tampak pada saat menunaikan shalat,

maka dia dapat beratih dan menyempurnakan shalatnya, tanpa

perbedaan pendapat' Jika tampaknya meyakinkan dan kami

rhengatakan bahwa yarLg diwajibkan adalah aratr Ka'bah, maka

ketentuannya seperti itu. Jika kami mengatakan wujud Ka'bah, maka

terkait wajibnya mengulang setelah usai shalat dan wajibnya

mengulang saat dalam shalat terdapat dua pendapat. Penulis ,4r

Tahdzib dan lainnya mengatakan; yang salah tidak dapat diyakini

dengan jarak yang jauh terkait bila dia beratih arah, akan tetapi hanya

diduga, sedangkan dengan jarak yang dekat dapat diya\ini dan diduga'

Ar-Rafi'i berkata, 'llni seperti sikap pertengatran di antara

perbedaan pendapat yang dfnyatakan secara mutlak oleh sahabat-
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satrabat kami dari Irak, bahwa apakah yang salah dapat diyakini

tentang beralihnya arah tanpa melihat Ka'bah secara langsung? Tanpa

membedakan antara dekat dari Makkah dengan jauh dari Madinah?"

Mereka berkata, "Asy-Syaf i RA mengatakan batrwa itu tidak

dapat digambarkan kecuali dengan melihat langsung." Sebagian

satrabat kami mengatakan dapat digambarkan.

Masalah:
Seandainya sejumlatr orang berijtihad terkait kiblat, dan ijtihad

mereka disepakati, lantas salalr seorang dari mereka menjadi imim
mereka, kemudian ijtihad makmum berubatr, maka makmum itu harus

memisahkan diri dan beralih ke arah yang kedua. Apakatr dia boleh

melanjutkan shalatnya? Atau dia harus mengulang? Ada perbedaan

pendapat, sebagaimana dipaparkan sebelum ini tentang perubatran

ijtihad dalam shaldt. Apakah dia dinyatakan memisahkan diri lantaran

halangan? Atau lantaran dia meninggalkan pengamatan yang

sepenuhnya? Ada dua pandangan, dan yang al ashah adalah, dia

dimaklumi lantaran halangan,

Seandainya ijtihad imam berubah, dan imam beralih ke arafr

kedua, baik melanjutkan shalat maupun mengulang, dengan perbedaan

pendapat dalam hal ini, dan makmum berpisah darinya, maka ini
merupakan perpisatran lantaran halangan, tanpa perbedaan pendapat.

Seandainya ijtihad dua orang berbeda tentang kanan dan kiri,
namun arahnya satu, dan kita mewajibkan mujtatrid memperhatikan

itu dan menetapkannya berpengaruh dalam batalnya shalat, maka ini
seperti perbedaan tentang arah, sehingga salatr satu dari keduanya

tidak mengikuti yang lain. Jika tidak seperti itu, maka tidak masalah

dan boleh mengikuti.

Seandainya orang yang bertaqlid masuk dalam shalat, lantas

ada orang yang adil (memiliki integritas) berkata kepadanya, "Fulan
yang kamu ikuti salah," maka dia memiliki dua kondisi:
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Kondisi pertama: Perkataannya itu didasarkan pada ijtihad.

Jika menurutnya perkataan yang pertama lebih kuat lantaran lebih

adil, atau lantaran mengenalnya, atau dia setara dengan yang kedua,

atau dia sendiri ragu, maka dia tidak wajib mengamalkan perkataan

yang kedua. Namun tentang pembolehanny4 ada perbedaan pendapat

yang. didasarkan, bahwa jika pada orang yang bertaqlid terjadi

perbedaan ijtihad dua orang, apakah dia wajib mengacu pada orang

yang paling tahu dari keduanya? Atau boleh menentukan pilihan

sendiri? Jika mengacu pada pendapat pertam4 maka dia tidak boleh

menentukan pilihan sendiri. Jika tidak mengacu pada pendapat

pertama maica ada dua pendapat, dan pendapat al ashah adalatr, dia

tidak boleh juga.

Jika yang kedua lebih kuat, maka ini seperti perubahan ijtihad

orang yang melihat, lantas beralih arah. Apakah dia boleh melanjutkan

shalatnya? Atau harus mengulang? Terdapat perbedaan pendapat.

Seandainya mujtahid kedua mengatakan kepadanya setelah

usai dari shalat, maka dia tidak wajib mengulang, tanpa perbedaan

pendapat, meskipun yang kedua lebih kuat, sebagaimana jika

ijtihadnya berubah setelah usai shalat

Kondisi kedua: Bila diberitahu oleh orang yang mengetahui

dan menyaksikan, maka dia wajib merujuk kepada perkataan orang

itu, meskipun menurutnya pendapat orang pertama lebih kuat. Ini

serupa dengan dia berkata kepada orang buta, 'iKamu menghadap

matahari," sementara orang buta itu mengetahui batrwa arah kiblatnya

tidak searah dengan matahari, maka dia harus mengulang, berdasarkan

pendapat al ashah dari dua pendapat. Seandainya orang kedua

berkata, "Kamu dalam kesalatran," dengan mernastikaq maka dia

wajib menerimanya tanpa perbedaan pendapat, karena taqlid kepada

orang pertama batal dengan kepastian ini.
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12. Asy-Syirazi berkata, (Jika dia termasuk orang yang
tidak mengetahui petunjuk-petunjuk, maka harus diperhatikan.
Bila dia termasuk kalangan yang jika diberitahu maka dia
berupaya mengetahui, sementara waktunya masih lama, maka
dia harus berupaya mengetahui petunjuk-petunjuk dan berijtihad
dalam mencarinya, karena dia dapat menunaikan kewajiban
dengan ijtihad, maka dia tidak boleh menunaikannya dengan
taqlid.

Jika dia termasuk kalangan yang jika diberitahu tidak
dapat berupaya mengetahui, maka aia seperti orang buta, tanpa
dibedakan antara dia tidak mengetahui lantaran tidak melihat,
dengan tidak mengetahui lantaran tidak memiliki penglihatan.
Keduanya wajib taqlid, karena tidak dapat berijtihad. Dengan
demikian, kewrijiban keduanya untuk bertaqlid sama seperti
terhadap orang buta terkeit hukum-hukum syariat. Jika dia
menunaikan shalat tanpa taqlid dan benar, maka shalatnya tidak
sah, karena dia menunaikan shalat dalam keadaan ragu terhadap
shalatnya. Jika dia menghedapi ijtihad yang berbeda dari dua
orang' maka dia bertaqlid kepada orang yang paling tepercaya
dan paling tahu dari keduanya. Namun jika dia bertaqlid kepada
yrng lain, boleh-boleh saja.

Jika orang buta mengetahui kiblat dengan sentuhan, maka
dia dapat menunaikan shalat dan itu sah baginya, karena itu
setara dengan taqlid. Jika dia bertaqlid kepada orang lain dan
masuk dalam shalat, kemudian melihat, dan itu tanda yang
digunakannya untuk mengetahui kiblat adalah mihrab di masjid,
atau bintang untuk mengetahuinya, maka die dapat
menyempurmakan shalatnya. Jika tidak ada apa pun dari itu
semuar maka shalatnya batal, karena dia telah menjadi orang
yang layak berijtihad, maka tidak boteh menunaikan shalat
dengan taqlid.
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Jika orang yang waiib bertaqlid tidak menemukan orang

yang diikutinya dalam taqlid, maka dia dapat menunaikan shalat

sesuai keadaannya, agar waktu shalat tidak terlewatkan' Jika

kemudian dia menemukan orang yang dapat diikutinya dalam

taqlidrmaka dia harus mengulang shalatnya tersebut'

Penjelasan:

Dalam pembatrasan ini ada beberapa masalatr:

Pertama: Dalam pembatrasan terdatrulu telah dijelaskan

perbedaan pendapat terkait bahwa mempelajari petunjuk-petunjuk

kibat hukumnya fardhu ain atau fmdhu kifayah. Jika dia tidak

mengetahui kiblat dan petunjuk-petunjuknya dan dia dapat

mempelajarinya, serta waktunya masih lama lalu kami berpendapat

batrwa mempelajarinya hukumnya fardhu ain, maka dia harus

mempelajarinya. Jika ia tidak mempelajarinya dan justru bertaqlid,

maka shalatrya s4h, karena dia meninggalkan tugasnya dalam

menentukan arah kiblat.

Dengan demiki?m, jika waktunya sempit hingga tidak cukup

untuk mempelajarinya, maka dia sama seperti orang yang mengetatrui

dan mengalami kebingrurgan. Hal ini akan kami paparkan dalam

pemb atrasan selanj utnYa

Jika kami berpendapat bahwa mempelajarinya bukan fardhu

ain, maka dia dapat menunaikan shalat dengan taqlid dan tidak perlu

mengulang, sama seperti orang buta Perrulis' telah menegaskan

pendapat ini.

Kedua: Jika dia tidak mengetatrui aratr kiblat dan termasuk

kalangan yang tidak dapat mempelajari lantaran tidak memiliki

keatrlian, atau tidak menemlkan orang yang dapat mengajarinya,

sementara waktunya sempit, atau dia buta maka die wajib taqlid,

yaitu mengikuti perkataan ofttllg lain, yang mengacu kepada ijtihad'

Seandainya orang yang melihat berkata, "Alu melihat bintang kutub,''
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atau "Aku melihat banyak orang yang menunaikan shalat dengan
menghadap ke arah ini," maka penerapan perkataan ini merupakan
penerimaan terhadap pemberitaan, bukan taqtid.

Asy-Syaf i dan sahabat-sahabat kami RA berkata, ,,Syarat

orang yang dapat diikuti adarah barigh, berakar, muslim, tepercaya,
dan mengetahui petunj uk-petunj uk. "

Dalam hal ini tidak dibedakan anrara ijtihad laki-raki,
perempuan, dan budak. Namun, menurut pandangan yang kurang
tepat, dia boleh bertaqlid kepada anak kecil yang sudah inumayiz.
Pendapat ini disampaikan oleh Ar-Rafi,i.

Jika dia menghadapi ijtihad yang berbeda dari dua mujtahid,
maka dia dapat bertaqlid kepada orang yang dikehendakinya dari
keduanya, berdasarkan pendapat yang shahih dan ditetapkan, yang
juga ditegaskan oleh penuris dan mayoritas urama. Namun yang
diutamakan adalah taqridkepada orang yang lebih tepercaya dan rebih
tahu' Itulah maksud perkataan penulis, "yang paring tahu dari
keduanya."

Dalam hal ini ada pendapat yang menyatakan bahwa dia wajib
melakukan itu.

Menurut pendapat yang lain, dia boleh menunaikan shalat
dengan menghadap ke dua arah dua kari. pendapat ini
disampaikan

Kdtiga: Jika orang buta mengetatrui arah kibrat dengan
sentuhan, yaitu dengan menyentuh mihrab di tempat yang dibolehkan
baginya untuk mengacu pada mihrab, sebagaimana dipaparkan

. 
t]..oIflru 

losong..Myngkin yang tercutum adarah, "oreh sebagian sahabatkami'" Didasartan pada keiamaram'riupu y.rrg ."nvrrp"it*nv", atau sebuahnama yang disebutkannya secarajelas saji.
Dalam Ar-Roudhah aku menim,kan pemyataan yang mengindikasikan barrwaitu merupakan perkataan Ima, Ar naramiin; jia. r, n. rti.t. eTiGLu Ar Isrami,

karya Al Ustadz Zuhair Al Jawisy (!).
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sebelum ini, maka dia dapat menunaikan shalat dengan menghadap ke

arah itu dan tidak perlu mengulang. Hal ini telah dijelaskan dalam

pembahasan terdahulu, beserta hal-hal yang berkaitan dengannya.

Keempat: Iikaorang buta dan orang bodoh yang seperti orang

buta shalat dengan taqlid, kemudian yang buta dapat melihat, atau

yang bodoh dapat mengetahui petunjuk-petunjuk' dan ada sesuatu

yang dapat dijadikan acuan, seperti mihrab, bintang' serta berita orang

tepercaya, maka dia dapat melanjutkan shalatrya tanpa mengulang'

Jika tidak ada sesuatu yang dijadikan acuan dan perlu berijtihad, maka

shalatnya batal.

Kelima:Jikaorangyangwalibbertaqlidtidakmenemukan
orang yang dapat diikutinya dalam bertaqlid' maka dia wajib

menunaikan shalat sesuai dengan keadaannya, lantaran pertimbangan

waktu, namun dia harus mengulangnya, karena itu merupakan

halangan yang jarang terjadi.

13. Asy-syirazi berkata, "Jika dia termasuk orang yang

mengetahui petunjuk-petunjuk, tetapi 
-Petunjuk.-petunjuk 

itu

tidak dapat tampak baginya lantaran gelap atau tertutup awan'

maka Asy-Syafi'i berkata, 'Orang yang tidak dapat melihat

petunjuk.petunjuklantarantertutupi,samasepertiorangbuta'.
Di tempat lain Asy-syafi'i berkatar'Bila dia melihat, maka tidak

boleh bertaqlid kepada orang lain"

Abulshaqberkata,'Diatidakbertaqlid,karenadiadapat
berijtihad'. Perkataannya, 'sama seperti orang buta' maksudnya

adalah sama orang buta terkait bahwa dia menunaikan shalat

dan mengulang, bukan berarti dia boleh bertaqlid'

AbuAbbasberkata,'Jikawaktunya.sempitmakadia
bertaqlid,namuniikawaktunyacukup'Iamamekadiatidak
boteh berteqlid'.
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Demikianlah yang dapat ditafsirkan dari perkataan Asy-
Syaf i.

Al Muzani dan lainnya berkata, 'Ada dua pendapat:
Pertama, dia bertaqlid, karena dia tidak dapat menangkap
petunjuk-petunjuk lantaran teitutupi, sehingga dia sama seperti
orang buta. Pendapat inilah yang dipilih oleh Al Muzani. Kedua,
tidak bertaqlid, karena dia dapat membuat penetapan dengan
ijtihad'."

Penjelasan:

Jika petunjuk-petunjuk tertutupi dari mujtahid lantaran ada
awan, gelap, atau petunjuk-petunjuk mengalami kontradiksi, atau hal
Iainnya, maka ada empat pendapat:

Pertama: tidak bertaqlid Ini pendapat al ashah.

Kedua: Dia bertaqlid.

.Ke 
ti ga: Tidak bertaqlid.

Keempat: Jika waktunya sempit maka dia bertaqlid, namun
jika waktrmya tidak sempit maka dia tidak bertaqlid.

Penulis telatr menyebutkan dalil masing-masing dari empat
pendapat tersebut.

Jika kami katakan utidak bertaqlid, maka dia menunaikan
shalat sesuai dengan keadaannya dan wajib mengulang, karena itu
merupakan halangan yang jarang. Jika kami katakan "dia bertaqlid,',
lantas dia bertaqlid dan menruraikan shalat, maka dia tidak perlu
mengulang, berdasarkan pendapat yang shahih, Jmg juga ditegaskan
oleh mayoritas ulama.

Imam Al Haramain, Al Ghazali dalam Al Basith, dan lainnya,
b€rkat4 "Dalam hal ini ada dua pendapat yang didasarkan pada dua
pendapat tentang orang yang menunaikan shalat dengan tayamun
lantaran halangan yang jarang dan tidak tenrs-menenrs, apakah dia
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I

harus mengqadha? Pendapat ini tidak tepat dan lemah. Ketahuilah,

pendapat-pendapat tersebut berlaku terlepas dari apakatr waktunya

sempit atau tidak." Demikian yang dinyatakan oleh penulis dan

mayoritas ulama.

Imam At Haramain berkata, "Pendapat-pendapat tersebut

terkait bila waktunya sempit, dan tidak boleh bertaqlid sebelum

dipastikan menyempitnya waktu lantaran tidak diperlukan. "

Imam Al Haramain berkata, "Ini mengandung kemungkinan

bahwa tayamum dilakukan pada permulaan waktu'"

Madzhabkamimenganutpendapatyangtelahkamisampaikan

dari mayoritas ulama.

14. Asy-syirazi berkata, "I)alam keadaan sangat ketakutan

dan pertempuran sengit, dia boleh meninggalkan arah kiblat jika

terpaksa meninggalkannya, dan menunaikan shalat dimanapun

yangmemungkinkanbaginya.IniberdasarkanfirmanAllah
SWT, ,Jika kamu tahut (ada bahaya), shalatlah sambil berialan

atau berkendaraanl (Qs. Al Baqarahl2lz239\

Ibnu Umar RA berkata, 'Menghadap kiblat dan tidak

menghadap kiblat'. Itu perupakan kewajiban yang terpaksa

ditin-ggalkannya, maka dia menunaikan shalat dengan

meninggalkannya seperti orang sakit jika tidak mampu berdiri.

Penjelasan:

Riwayat yang dinukilnya dari Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh

Al Bukhari dalam shahihnya tetapi bentuk ungkapannya tidak seperti ini'

Al Bukhari meriwayatkannya dari Nafi, bahwa ketika Ibnu

Umar ditanya mengenai shalat khauf (dalam keadaan sangat

ketakutan), dia menjawab, "Imam dan sekelompok orang mengerjakan

lebih dulu." talu dia menyebutkan cara menunaikan shalat khauf'
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Dia berkata, "Jika ketakutannya lebih mengkhawatirkan dari
itu, maka mereka dapat menunaikan shalat dengan berjalan dalam

posisi berdiri di atas kaki mereka, atau berkendaraan dengan

menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat."

Nafi berkata, "Menurutku Ibnu Umar menyebutkan itu hanya'

dari Rasulullatr SAW." Ini lataz}n Al Bukhari yang disebutkannya

dalam kitab tafsir dari shahihnya.

Abu Hasan Al Wahidi RA mengatakan 
-tentang 

tafsir ayat-
bahwa maksudnya adalah mengkhawatirkan musuh.

Dia berkata, "Kata 'berjalan' dalam ayat tersebut berasal dari
kata rijaal, yang merupakan bentuk jarnak dat'. raajil, seperti shaafuib,

yang bentuk jamaknya adalah shifuaab (sahabat, pemilik), yaitu orang
yang berdiri di atas kakinya, baik berjalan maupun berhenti."

Dia berkata, "Bentuk jamaknya yang lain adalah rujul,
rijaalah, rajjaalah, rijaal, dan rajjaal. Kata berkendaraan dalam ayat
tersebut berasal dari kata rukbaan, yang merupakan bentuk jarnak

dari raakiD, seperti faaris bentuk jamaknya fursaan (penunggang

kuda)."

Dia berkata, "Makna ayat adalah jika kamu tidak dapat
menunaikan shalat dengan berdiri dan memenuhi ketentuan-
ketentuannya, maka shalatlah dengan berjalan dan berkendaraan,
karena itu sah bagimu."

Ahli tafsir berkata, "Itu dalarrr kondisi pertempuran o2 dan
saling serang."

Ibnu Umar berkata terkait tafsir ayat, "Menghadap kiblat dan
tidak menghadap kiblat." Sampai di sini pemaparan Al Wahidi. Dia
menyatakan batrwa perkataan Ibnu Umar merupakan penafsiran

o2 Dari kata musaayafah (safi pedang) dengan bentuk kata mufaa'alah, yaitu
saling serang dan serbu dengan menggunakan pedang (senjata), serta berperang

dengan pedang (!).
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terhadap ayat tersebut, yang merupakan makna dominan dari

ungkapan yang disampaikan oleh penulis'

Pendapatyangbenaradalah,inibukanlahpenafsiranterhadap

ayat, tetapi penjelasan tentang ketentuan shalat k*rauf. Inilatr makna

yang dominan dari pemaparan yang kami nukit dari riwayat Al

Bukhari.

Ketentuanhukum:Dalamkeadaansangatketakutan,
dibolehkan menunaikan shalat dengan menghadap ke arah manapun

yang memungkinkan. Ini boleh diterapkan, baik dalam shalat wajib

maupun shalat sunah. Masalah ini akan dipaparkan lebih jauh dalam

bab: Shalat khauf

Menurutku(An.Nawawi):karenaitumerupakankewajiban
yang terpaksa ditinggalkannya-'

Maksudperkataarrrrya'.kewajibanuadalah,itumerupakan
syarat, karena menghadap kiblat merupakan syarat. Jadi, maksudnya

bukantah bahwa menghadap kiblat merupakan kewajiban, sebab

seandainyakitamaknaiifusebagaikewajiban,makashalatsunah
tidak termasuk di dalamnya, sebab datam keadaan sangat ketakutan,

dibolehkan menunaikan shalat sunah tanpa menghadap kiblat, seperti

shalat wajib. Pendapat ini ditekankan oleh penulis At-Tahdzib darr

lainnya.

PenulisAtHawiberkat4',seandainyamemungkinkanbaginya

menunaikan shalat dalam keadaan sangat ketakutan dengan posisi

berdiri ke arah selain kiblat, atau dengan berkendaraan ke arah kiblat,

maka dia menunaikan shalat dengan berkendaraan menghadap ke aratr

kiblat dan tidak boleh menunaikan shalat ke arah selain kiblat dengan

posisi berdiri, karena menghadap kiblat lebih ditekankan daripada

posisi berdiri. Oleh karena itu, ketentuan berdiri dapat'guiguridalam

shalat sunah, meskipun mampu berdiri tanpa ada halangan, sementara

menghadap kiblat tidak dapat gugur tanpa ada halangan' "
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15. Asy-Syirazi berkata, "BiIa yang dikerjakan adalah
shalat sunah, dan dia sedang bepergian serta berada di atas

kendaraannya, dan dia dapat membalikkan badannya seperti
berada di atas tandu dan tempat bawaan yang luas, maka dia
harus menghadap kiblat, karena kendaraannya dikategorikan
seperti kapal laut. Namun jika itu tidak memungkinkan baginya,
maka dia boleh meninggalkan kiblat dan shalat di atasnya
kemanapun arahnya. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan
oleh Abdullah bin Uhar RA, bahwa Rasulullah SAW pernah
menunaikan shalat di atas kendaraan beliau saat bepergian
dengan menghadap ke arah manapun yang dituju oleh kendaraan
beliau. Ini boleh dilakukan saat bepergian jauh atau dekat,
karena tujuannya adalah agar perjalanan tidak terhenti.,,

Penjelasan:

Hadits Abdullatr bin Umar RA diriwayatkan oleh Al Bukhari
dan Muslim. Hadits serupa dan seperti ini juga terdapat dalan Ash-
Shahihain dari sejumlah satrabat. Tempat bawaan dalam pemaparan

tersebut diartikan dari kata mohmil, namun menurut satu pendapat

kata itu berasal dari kata mihmal, dalam dua dialek bahasa Arab.
Makna ini telatr saya jelaskan dalam At-Tahdzib. Sedangkan kata
tandu diartikan dari kata immaariyyah, berdasarkan penetapan lafazlt
yang dilakukan oleh ulama fikih yang membahas lafazh-lafa^ Al
Muhadzdzab.

Sementara ifu, menurut kalangan lain,. lafazhnya .adalatr
imaariyyah, dan lafazh ini lebih tepat. Saya telah menerangkan hal ini
dalam At-Tahdzib. 'Imaargtyah yaitu tempat kecil di atas kendaraan
yang serupa dengan bentuk ayunan bayi.

Hukum: Jika pengendara (berada di tandu, tempat bawaan,

tend4 dan semacamnya) hendak menunaikan shalat sunah saat

bepergian, dan dimrurgkinkan baginya untuk berputar di atas
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kendaraannya dan menghadap kiblat, maka ada dua pendapat

(madzhab):a3

Pertama; Dia harus menghadap kiblat dan menyempurnakan

ruku dan sujud, serta tidak sah bita menggunakan isyarat' karena

memungkinkan baginya unruk menyempurnakannya' Jadi' dia serupa

dengan orang yang naik kapal laut' Pendapat inilah yang ditegaskan

oleh penulis dan maYoritas ulama'

Kedua'.Terbagi menjadi dua pendapat:

l. Dia harus menghadaP kiblat'

2. Dia boleh meninggalkan kiblat dan memberikan isyarat dengan

anggota badan, seperti orang yang berada di atas pelana' karena

diamengalamikesulitandalamhalini,berbedadengankapallaut.
Merekayangmenyebutkanduapendapatiniadalahpenulis/'l
Hawi dan Ad-Daximi.

Ar-Rafi'i menukil pendapat yang membolehkan dari

pernyataan Asy-Syaf i, namun ini tidak populer'

Pendapat yatgshahih adalah yang pertama'

Al Qadhi Abu Thayyib berkata"Baik kendaraan itu

digerakkan oleh mesin maupun bergerak sendiri, dia harus menghadap

kiblat.orangyangnaikkapallautjugaharus-menghadapkiblatdan
menyempumakanrukun.rukunshalat,baikkendaraanberjalan
maupun berhenti, karena dia tidak mengalami kesulitan untuk

menunaikannya. ". Inilah pendapat yang disepakati'

Ini berkaitan dengan penumpang yang tidak setiap saat naik

kendaraan. Adapun petugas yang menjalankan kendaraan, penulis '4l

an oleh para Imam ma$frab Syafii: qyut aaal!

p"rd";;l;; i-ti'J.fi eivsvua", niin 
^aaun 

panlanean varig dianut oleh

sebagian 
"unuv^tnyu,-iiii, 

ouririg aomir-l adalatr pen@at yang kua! al ashafu

adalatr pendapat y*g tou,,'*)i itqzn aaaunperbedaan pendapat di antara sahabat-

sahabatnya, dan thariiqahyang kuat disebut maddrab (Ja)'
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Howi dan Abu Makarim berkat4 "Dia boleh meninggalkan kiblat
dalam shalat-shalat sunah pada saat menjalankan kendaraan."

Penulis Al Howi berkata, "Itu karena jika orang yang berjalan

kaki boleh meninggalkan kiblat agar tidak menghentikan

perjalanarurya, maka petugas yang menjalankan kendaraan lebih layak

untuk dibolehkan agar dia dan lainnya tidak berhenti. Adapun orang

yang mengendarai hewan tunggangan berupa unt4 kud4 keledai, dan

lainnya, yang 'tidak memungkinkan untuk memutar badannya,

misalnya dia berkendara di atas pelan4 tempat duduk yang diikat pada

hewan, dan semacamnya, maka dia boleh beralih ke arah manapun
yang dituju, sesuai dalil-dalil yang telah dipaparkan sebelum ini. Ini
telah disepakati. Juga karena seandainya tidak dibolehkan menunaikan

shalat sunah ke selain aratr kiblat saat bepergian, maka ini membuat

sebagian orang menghentikan bepergian mereka lantaran mereka lebih
suka menjaga ibadah, sedangkan sebagian lain tidak lagi menunaikan

shalat sunatr lantaran lebih mementingkan bepergian.'

Al Qadhi Husain menyampaikan dari Al Qaffal, batrwa dia
menanyakan alasannya kepada Asy-Syaikh Abu Zaid, yang lantas

menyampaikan alasan pertama. Ketika dia bertanya kepada Asy-
Syaikh Abu Abdillah Al Khudhri, dia menyampaikan alasari kedua.

Alasan yang saya sebutkari itu lebih tepat. Inilah maksud perkataan Al
Ghazali dalam Al Basith, "Agar ahli ibadatr tidak berhenti melahrkan
bepergian dan musafir tidak berhenti dari ibadah sunatr. Ibadah sunah

di atas kendaraan dengan menghadap ke selain kiblat ini diboletrkan

terkait bepergian jauh dan dekat. Inilatr yang masyhur dari pernyataan

Asy-Syaf i, yang ditetapkannya dalam Al Umm danAl Muffittashan

Asy-syaf iberkata dalam Al Bmtaithl, 'Ada yang mengatakan

bahwa tidak boleh ada seorang pun yang menunaikan shalat sunatr di
atas hewan tunggangannya kecuali saat bepergian, yang

diperkenankan untuk mengqashar shalat. "
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I
UlamaKhurasanmenetapkanitusebagaipendapatlaindari

Asy-Syafi'i.

Mereka lahi menetapkan dua pendapat dalam masalatr. ini:

Pertama; Itu berkaitan khusus dengan bepergian jauh' dan inilah

madztrab Malik.

Kedua: Itu tidak berkaitan khusus dengan bepergian jauh. Ini

pendapat al ashah.

Ulama Irak dan sejumlah ulama Khurasan menegaskan bahwa

itu dibolehkan pula dalam bepergian dekat. Mereka berkata,

"Pendapatnya dalam At Buwaithi merupakan pemapalan tentang

madzhab Malik, bukan pendapatnya, dan ungkapannya pun cukup

jelas sebagai PenYamPaian.

Dengan demikian, ada dua pendapat dalam masalah ini.

Madzhab kami menyatakan boleh datam bepergian dekat lantaran

hadits-hadits menyatakannya secara mutlak. Namun mereka

membedakan antara qashar, tidak berpuasa, dan mengusap sepatu

sebanyak tiga kali, bahwa itu merupakan keringanan yang berkaitan

dengan kewajiban, maka kami mengarnbil sikap kehati-hatian dengan

menetapkan syarat harus dalam bepergian jauh, sementara ibadah

sunah didasarkan pada pelaksaruum yang ringan. Oleh karena itu, dia

boleh menunaikannya dengan duduk saat tidak bepergian, meskipun

mampu berdiri.

16.Asy.Syiraziberkata,..Biladiaberdirimakaperlu
diperhatikan,biladiaberadadiantarasejumlahhewan
tunggangan yang tidak memungkinkan baginya untuk memutar

hewan tunggangann ke arah kiblat, maka dia dapat menunaikan

shalat ke arah mana saja. Dan jika dia sendiri, maka dia harus

memutar arah kepalanya ke kiblat, karena dia tidak mengalami

kesulitan untuk melakukan itu. Jika dia sedang berjalan dengan

kendaraannya, bila dia berada di antara sejumlah hewan
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tunggangan atau sendiri sementara hewan tunggangan tidak

nurut hingga sulit baginya untuk memutar arahnya, maka dia

dapat menunaikan shalat ke arah manapun yang dituju. Jika dia

mudah mengendalifran hewan tunggangannya, maka dalam hal

ini terdapat dua pandangan. Pertama; dia harus memutar

kepala hewan tunggangannya ke arah kiblat pada saat ihram,

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas RA bahwa iika
Rasulullah sAw bepergian lantas hendak menunaikan shalat

sunah, beliau menghadap kiblat dengan unta yang beliau

kendarai. Kemudian beliau bertakbir dan menunaikan shalat ke

-noap,.rnn b"liao diarahkan hewan tunggangan beliau.

Madzhabas kami menyatakan bahwa dia tidak mesti menghadap

kiblat karena dia kesulitan memutar hewan tunggangan pada saat

sedang berjalan.

Penjelasan:

Hadits Anas diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafazh ini

dan dengan sanad hasan.

Kesimpulan yang disebutkan oleh sahabat-sahabat kami yaitu,

orang yang menunaikan shalat sunah dengan berkendara saat

bepergian, dan tidak memungkinkan untuk ruku, sujud, serta

menghadap kiblat dalam seluruh shalatnya lantaran dia berada di atas

pelana dan semacamnya, terkait wajibnya menghadap kiblat saat

ihram, ada empat pendapat:

( 
Maksudnya, beliau menunaikan shalat sesuai arah hewan kendaraan beliau

(!).
a5 Penulis syarah di sini berkata, "madzhab." Ini tidak sesuai dengan istilah yang

digunakan oleh generasi akhir satrabat-sahabat kami yang menetapkan istilah
madzhab identik dengan thariiqah yang kuat. Istilah 'aI'ashah maksudnya adalah

penddpat yang kuat. Istilah "Yang paling dominan'i maksudnya adalah pendapat

yang kuat (!).
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Pertama: Jika mudatr maka dia wajib menghadap kiblat,

sedangkan jika sulit maka tidak wajib. Kriteria mudah dalam hal ini

adalah, hewan tunggangannya berhenti dan dapat dikendalikan.

Sedangkan yang tidak mudatr adalah bila hewan tunggangan

cenderung bergerak sendiri atau sulit dikendalikan. Ini pendapat al

ashah.

Kedua:Tidak wajib menghadap kiblat secara mutlak. Pendapat

ini dinyatakan shahih oleh penulis dan syaikhnya, Al Qadhi Abu

Thayyib.

Ketiga: Wajib secara mutlak. Dengan demikian, bila tidak

terpenuhi maka shalatnya tidak sah.

Keempat: Jika hewan tunggangamya yang digunakan pada

saat ihram menghadap ke aratr kiblat atau jalannya, maka flia
menunaikan ihram dalam keadaan seperti itu. Namun jika arahnya

tidak tertuju ke kiblat atau tidak berada di jalannya, maka ihramnya

tidak satr kecuali ke aratr kiblat.

Al Qadhi Husain berkala" "Pendapat yang ditetapkan oleh Asy-

Syafi'i pada satu pembatrasan adalatr, wajib menghadap kiblat.

Sementara itu, pada pembahasan lain dinyatakan tidak wajib. Dengan

demikian, dapat dikatakan batrwa ini dua pendapat dan dua kondisi,

serta dibedakan antara yang mudah dengan yang tidak mudatr. Hal

yang dijadikan actran tentang menghadap kiblat adalah

pengendaranya, bukan hewan tunggangannya. Seandainya dia

menghadap kiblat pada saat ihram, sementara hewan tunggangan

beralih arah atau berputar, maka ini sah baginya, tanpa perbedaan

pendapat. Tidak satr jika kami menetapkan syarat menghadap kiblat.

Jika kami tidak menetapkan syarat menghadap kiblat pada saat ihram,

maka pada saat salam lebih ditekankan. Jika kami menetapkan syarat

menghadap kiblat pada saat ihram, maka penetapan syarat menghadap

kiblat pada saat salam ada dua pendapat yang masyhur, dan pendapat

al ashah adalah, tidak disyaratkan, dan tidak ada penetapan syarat di
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I
selain ihram dan salam, menurut pendapat yang disepakati, akan tetapi

disyaratkan tetap menghadap ke arah yang dituju secara keseluruhan,

sebagaimana akan kami paparkan setelatr ini. "

Adapun yang diungkapkan dalam keterangan dan penjelasan

Al Qadhi Abu Thayyib, berupa penetapan syarat menghadap kiblat

saat ruku dan sujud, adalah tidak benar dan tidak diketahui dasamya

sama sekali.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Dia tidak harus meletakkan

dahi pada saat ruku dan sujudnya di atas pelana dan alas hewan

tunggangan. Tidak pula di atas bulu hewan tunggangan bagian atas

dan barang yang ada di hadapannya. Namun seandainya dia tetap

melakukan itu, maka tidak apa-apa. Namun, yang selayaknya'

dilakukarurya adalah ruku dan sujud dengan merunduk ke arah yang

dituju, dan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya.

Imam Al Haramain berkata, "Perbedaan antara keduanya saat

dapat dilakukan sangatlah jelas, dan yang dominan yaitu, meskipun

demikian dia tidak wajib merunduk dengan batas maksimalnya."

17. Asy-Syirazi berkata, *Jika dia menunaikan shalat di

atas kendaraannya dengan menghadap arah yang ditujunya,

lantas kendaraannya beralih ke arah yang lain, dan itu adalah

arah kiblat, maka dibolehkan, sebab pada dasarnya yang

diwajibkan adalah arah kiblat. Dengan demikian, bila

kendaraannya beralih ke arah itu, berarti telah beralih ke arah

asalnya. Namun jika beralih ke selain arah kiblat lantaran

inisiatifnya dengan sepengetahuannya, maka shalatnya batal,

karena dia meninggalkan kiblat tanpa halangan. Jika dia lupa

bahwa dia berada dalam shalat, atau mengira bahwa itu. adalah

jalan di daerahnya, atau terbawa oleh hewan tunggangan, maka

shalatnya tidak batal. Jika dia mengetahui maka dia harus
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kembali ke arah yang dituju. Asy-Syaf i berkata, 'Dia perlu

melakukan sujud sahwi'."

Penjelasan:

Selayaknya orang yang menunaikan shalat sunah dengan

berjalan kaki atau berkdndara tetap tertuju pada arah yang ditujunya,

namun tidak disyaratkan tetap berada di jalan yang sama, akan tetapi

cukup ke aratr yang dituju.

Seandainya orang yang menunaikan shalat dengan berjalan,

kaki teralihkan, atau hewan.tunggangan yang membawanya beralih

aratr atau teralihkan, dan pengalihan atau teralihkannya hewan

tunggangan itu di jalannya" arahnya, dan sisi-sisinya, maka tidak

berpengaruh pada keabsahan shalatnya, tanpa perbedaan pendapat,

meskipun jalannya Panjang, karena itu semua masuk dalam

keselunrhan aratr yang dittrjunya, baik pengalihan ini lama dan sering

maupun tidak, dengan alasan-alasan yang telah kami paparkan. Jika

pengalihan atau keteralihan tersebut ke aratr kiblat, maka juga tidak

berpenganrh, tanpa perbedaan pendapa! karena kiblat adalatr aratr

utamanya. Namrur jika ke selain arah yang dituju dan dia sengaja

melakukannya dengan inisiatif dan pengetahuannya" maka shalatnya

batal, tanpa perbedaan pendapat. Jika dia lupa atau tidak tatru lantaran

mengira itu adalah aratr yang dituju, lalu dia segera kembali ke arah

yang dituju, maka shalatnya tidak batal. Namun jika cukup lama,

maka terkait batalny4 shalat, ada dua pendapat:

Pertama: Shalafiya tidak batal. Pemaparannya szlma seperti

pemaparan tentang orang yang lupa, yaitu shalatnya tidak batal bila

lupanya sedikit, ftrmun batal bila lupanya banyak. Ini pendapat al

ashah dan pendapat yang ditegaskan oleh Ash-shaidalani, Al

Baghawi, serta lainnYa.

Kedua: shalatnya tidalc batal. Inilah pendaPat yang ditegaskan

oleh Asy-Syaikh Abu Hamid dan lainnya
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Jika dia terbawa oleh hewan tunggangannya tanpa disadarinya,

hingga teralihkan dari arah yang dituju dan waktunya cukup lama,

maka tentang batalnya shalatnya ada dua pendapat:

Pertama: Shalatnya tidak batal, sebagaimana jika
menunaikan shalat di atas tanah, lantas dialihkan oleh orang

secara paksa, karena ini jarang terjadi. lni pendapat yang shahih.

Kedua: Shalatnya tidak batal. Inilah pendapat yang ditegaskan

oleh Asy-Syaikh Abu Hamid.

Jika waktunya sebentar maka ada dua pendapat:

Pertama: Ketentuannya sama seperti tentang waktu yang

lama. Pendapat ini disampaikan oleh Al Ghazali dalam Al Wajiz dan

disinyalir olehnya dalam Al Wasith.

Ar-Raf i dan lainnya berkata,

pendapat ini pada kalangan yang lain."
tidak melihat perbedaan

Kedua: Shalatnya tidak batal, berdasarkan keumuman

keperluan. Ini pendapat yang dianut madzhab kami dan ditegaskan
oleh penulis serta mayoritas ulama. Lebih dari itu, jika shalatnya
dinyatakan batal dalam kasus kelupaan, dan waktunya lama, maka dia
dapat melakukan sujud satrwi. Namun jika wiil<tunya sebentar, maka
ada dua pendapat:

l. Dia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Inilah yarrg shahih;

2. Diaperlu melakukan sujud sahwi.

Tentang kasus pengendalian hewan tunggangan, ada beberapa

pendapat:

Pertama:Dia melakukan sujud sahwi. lni pendap at al ashah.

Kedua: Dia tidak melakukan sujud sahwi.

'Ketiga: Jika waktunya larira maka melakukan sujud

namun jika tidak lama maka tidak perlu rnelakukan sujud sahwi.

dia

lain
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Itu semua merupakan cabang masalah madzhab yang shahih,

yang menyatakan bahwa ibadatr sunatr dikenai ketentuan sujud sahwi'

Dalam hal ini ada satu pendapat yang tidak popular, yang menyatakan

tidak dikenai ketentuan sujud sahwi, sebagaimana akan kami

terangkan

Masalah:
Jika orang yang menunaikan shalat wajib dan sunah di atas

tanah teralihkan dari kiblat dan membuatrya membelakangi kiblat,

atau beralih ke aratr lain dengan sengaj4 maka shalatnya batal. Namun

jika dia melakukannya karena lupa, lalu kembali ke aratr kiblat dengan

segera, maka shalatnya tidak batal. Jika dia kembali setelatr jeda

waktu yang lama, maka shalatnya batal menurut pendapat al ashah,

seperti pendapat tentang orang yang lupa bila lupanya banyak atau

sering. Seandainya dia dialihkan oleh orang lain ke selain kiblat secara

paksq namun dia kembali ke aratr kiblat setelah jeda waktg yang

lama maka shalatnya batal, tanpa perbedaan pendapat. Jika dia

kembali dengan seger4 maka ada dua pendapat, dan pendapat a/

ashohadalah, shalatnya juga batal, karena itu jarang, sebagaimana jika

dia dipaksa berbicara, maka shalatnya batal berdasarkan pendapat

y arg s hahih, kar ena ittr j arang.

18. Asy-syirazi berkata, .,Jika musafir berjalan kaki maka

dia boleh menunaikan shalat sunah ke arah manapun, seperti

orang yang berkendara, karena orang' yang berkendara

diperkenankan meninggalkan kiblat agar dia tidak berhenti

menunaikan shakit saat bepergian. subtansi ini ada pada orang

yang berjalan kaki, hanya saja orang yang berialan kaki harus

melakukan ihram, mku, dan sujud di atas tanah dengan

menghadap kiblat, karena memungkinkan baginya untuk

melakukan itu tanpa menghentikan perialanan'"
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Penjelasant

' Orang yang berjalan kaki saat bepergian boleh menunaikan

shalat sunah, tanpa perbedaan pendapat, dengan alasan yang telatl

dipaparkan oleh penulis. Namun tentang keharusan menunaikan

rukun-rukunnya, ada tiga pendapat yang disampaikan oleh ulama

Khurasan:

Pertama: Harus ruku dan sujud di atas tanah, namun

dibolehkan melakukan tasyahud dengan berjalan, sebagaimana dia

boleh berdiri dalam shalat sambil bedalan. Ini pendapat al ashah serta

ditegaskan oleh penulis dan seluruh ulama Irak.

Kedua: Harus duduk saat tasyahud dan tidak boleh berjalan

kecuali tenteng rukun berdiri dalam shalat.

Ketiga: Tidak disyaratkan tetap (tidak berjalan) di tanah

tentang gerakan apa pun dalam shalatrya, cukup memberi isyarat

dalam ruku dan sujudnya saat berjalan ke arah yang ditujunya, seperti

orang yang berkendara.

Adapun menghadap kiblat, bila kami mengacu pada pendapat

kedua, maka diwajibkan menghadap kiblat saat ihram dan seluruh

shalatnya, kecuali berdiri. Jika kami mengacu pada pendapat pertama,

maka dia menghadap kiblat pada saat ihram, ruku, dan sujud, namun

tidak wajib pada saat salam, berdasarkan pendapat al ashah. Jika kami

menga€u pada pendapat ketiga, maka tidak disyaratkan menghadap

kiblat di luar kondisi ihram dan salam.

Ketentuannya tentang dua hal ini sama seperti ketentuan

hukum orang yang berkendara sambil memegang tali kekang hewan

tunggangannya dengan tangannya. Dengan demikian, pendapat al

ashah adalah, diwajibkan menghadap kiblat pada saat ihram, bukan

saat salam. Jika kami tidak mewajibkan menghadap kiblal, maka

disyaratkan menghadap arah yang dituju, sebagaimana dipaparkan

dalam pembahasan orang yang berkendara.

t

t
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Masalah:

Madztrab kami menyatakan bafiwa musafir boleh menunaikan

shalat strnatr dengan berjalan kaki. Pendapat ini dianut oleh Ahmad

dan Daud. Sedangkan yang tidak sependapat adalah Abu Hanifah dan

Malik.

19. Asy-syirazi berkatar 6'Jika orang yang berkendara atau

yang berjalan kaki memasuki daerah yang ditujunya saat dia

dalam keadaan menunaikan shalat, maka dia tetap

menyempurnakan shalatnya dengan menghadap kiblat. Jika dia

memasuki suatu daerah dan masih berada di ialannya, maka dia

boteh menunaikan shalat ke arah mrnapun selama dia tidak

menghentikan perjalanan, karena dia tetap berada dalam

perjalanan.'

Penjelasan:

Sahabat-satrabat kami berkatq "Tentang dibolehkannya

menunaikan shalat sunatr dengan berkendara dan berjalan kaki,

disyaratkan berada dalam bepergian dan perjalanan. Seandainya dia

telah sampai di rumah saat dalam shalatrya, maka disyaratkan

menyempurnakan shalatnya dengan menghadap kiblat dengan

semestinya dan turun bila dia berkendara, serta menyempurnakan

rukun-rukunnya. Jika dia memasuki negerinya dan lingkungan tempat

tinggalnya, atau memasuki daerah yang drtujunya saat dia berada

datam shalat, maka disyaratkan furun dan menyempurnakan shalat

dengan rukun-rukunnya dengan menghadap kiblat saat permulaan dia

memasuki bangUnan, kecuali kita membolehkan orang yang mgkim

menunaikan shalat di atas kendaraan. Seandainya dia berniat mukim

di suatu desa saat berada dalam perjalanannya, maka desa itu menjadi

seperti daerah yang ditujunya dan negerinya. Seandainya dia melewati

desa yang dilaluinya (tanpa mukim) maka dia boleh menyempurnakan
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:

shalatnya dengan berkenda{a atau bedalan kaki ke arah manapun yang

ditujunya.'

Jika di desa itu dia memiliki keluarga, namun desa itu bukan

negerinya, maka apakah dia dinyatakan sebagai orang yang mukim

bila memasukinya? Ada dua pendapat tentang shalat sunah, qashar,

tidak berpuasa, dan seluruh keringanan:

Pertama: Dia tidak dinyatakan sebagai orang yang mukim.

Dengan demikian, dia sama saja tidak memiliki keluarga di desa

tersebut. Ini pendapat al ashah

Kedua: Dia dinyatakan sebagai orang yang mukim. Dengan

demikian, dia harus harus turun dan menyempumakan shalatnya

dengan menghadap kiblat. Jika kami menyuruhnya turun, maka

maksudnya adalah bila hewan tunggangannya tidak dapat tetap

menghadap kiblat. Seandainya memungkinkan baginya untuk tetap

menghadap kiblat dan menyempurnakan rukun-rukun shalat yang

harus ditunaikannya, sementara hewan tunggangannya berhenti, maka

ini boleh baginya. Namun jika dia turun dan melanjutkan shalatnya,

kemudian hendak naik hewan tunggangan dan melanjutkan bepergian,

maka hendaknya dia menyempurnakan shalatnya sampai

mengucapkan salam dariny4 kemudian naik hewan tunggangan. Jika

dia naik kendaraan saat dalam shaiat, maka shalatnya batal. :.

Al Qadhi Abu Thayyib berkata, "Menurut Al Muzani,

'shalatnya tidak batal sebagaimana shalatnya tidak batal saat dia

turun'. Ini salah."

Penulis Al Hauti berkata: Orang yang menunaikan shalat dalam

perjalanan dengan menghadap ke selain kiblat, harus beralih ke aratr

kiblat di empat tempat:

. Pertama: lit<a memasuki daerahnya atau daeratr yang

ditujunya, maka dia harus menghadap kiblat terkait yang tersisa dari

shalatnya. Jika diatidak melakukannya maka shalatnya batal.
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Kedua:Jikadiaberniatmukim,makadiaharusmenghadap
kiblat terkait yang tersisa dari shalatnya. Jika dia tidak melakukannya

maka shalatnYa batal.

Ketiga: sampai di rumah. Jika dia dinyatakan tetap berada

dalam ketentuan bepergian, maka perjalanannya sudatr berakhir,

sehingga dia harus menghadap kiblat. Jika dia meninggalkannya maka

shalatnya batal.

Keempat: Berhenti dari perjalanan tanpa turun untuk istirahat

atau menunggu rekan, dan semacalnnya. Dia harus menghadap kiblat

terkait yang tersisa dari shalatnya. Jika dia meninggalkannya maka

shalatnya batal. Jika dia melanjutkan perjalanan setelah menghadap

kiblat dan sebelum menyempumakan shalatnya, dan itu untuk

perjalanan kafilah, maka dia boleh menyempurnakan shalatnya

i"rrg* menghadap ke aratr perjalanannya, karena bila tertinggal

kafilatrnya akan membatrayakan dirinya. Jika dia Yallg berinisiatif

untukmengadakanperjalanan,makadisyaratkanmenyempumakan
shalatnya sebelum naik kendaraanny4 karena dengan berhenti berarti

tetap fokus dalam shalatnya ini, serta tidak boleh meninggalkannya,

seperti orang yang turun saat memulai shalat dengan menghadap

kiblat, kemudian naik kendaraan untuk melanjutkan perjalanan, dia

tidak boleh menyempurnakan shalat ini ke arah selain kiblat'

Satrabat-sahabat kami sepakat bafiwa jika dia memulai shalat

sunah di atas tanatl, maka dia tidak boleh menyempgrnakannya di atas

kendaraan dengan aratr selain kiblat'

Asy.syaikhAbuHamiddanlainnyamenukilpendapat
tersebut dari pernyataan Asy-Syaf i'

Masalah:
Jika dia memasuki suatu daerah di tengatr perjalanannya,

namun dia tidak berniat mukim, akan tetapi berhenti di atas

kendaraannya untuk menunggu lantaran ada suatu hal yang harus
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I dikerjakan dan semacamnya, sementara dia sedang menunaikan shalat

sunah, maka dia boleh menyempurnakan shalatnya dengan isyarat.
Akan tetapi disyaratkan menghadap kiblat pada keseluruhannya

selama dia berhenti. Pendapat ini ditegaskan oleh Ash-shaidalani,
Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan lainnya.

20. Asy-Syirazi berkata: Jika shalat sunah dilakukan saat
mukim, maka tidak boleh dilakukan dengan menghadap ke selain
kiblat.

Abu Said AI Ishthakhri berkata, "Boleh, karena
keringanan pada saat bepergian hanya lantaran dia tidak
berhentia6 menunaikan shalat sunah. Alasan ini pun ada pada saat
mukim. "

Madzhab kami menganut pendapat pertama, karena pada
umumnya keadaan tidak bepergian adala.h tetap di tempat dan
tidak mengadakan perjalanan, maka tidak ada kesulitan padanya
(untuk menghadap kiblat).

Penjelasan:

Tentang shalat sunah bagi orang yang tidak bepergian, ada

empat pendapat:

Pertama: Tidak boleh bagi orang yang berjalan kaki dan
berkendara. Ketentuan shalat sunahnya dalam keadaan ini sama
seperti ketentuan terkait shalat wajib dalam segala hal selain berdiri,
karena dia boleh melakukan shalat sunah dengan duduk. Ini pendapat
yang shahih dan ditetapkan serta dinyataikan oleh mayoritas sahabat
kami, generasi terdahulu.

nu Dalam ..l dan t!, "agar dia berhenti rukuk." Demikian pula yang berada dalam

dua tanda kurung, tidak tercantum pada keduanya ($).
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Kedua; Boleh bagi yang berjalan kaki dan berkendara. Ini

pendapat Abu Said Al Ishthakhri

Al Qadhi Husain dan lainnya berkata: Abu Said Al Ishthakhri

ketika itu merupakan pejabat Baghdad. Dia berkeliling di jalan-jalan

sambil menunaikan shalat di atas kendaraannya'

Ketiga; Boleh bagr yang berkendara, tetapi tidak boleh bagi

yang berjalan kaki, karena omng yang berjalan dapat masuk masjid,

berbeda dengan orang yang berkendara. Ini pendapat Al Qadhi

Husain.

Keempat:Bolehdengansyaratkiblatdisetiap
shalat.

Ar-Rafi'i berkata' "Ini pilihan Al Qaffal''

Masalah-masalah:

Pertama: syarat diboletrkannya shalat sunah saat bepergian,

baik dengan berjalan kaki maupun berkendar4 adalatr, bepergiannya

bukan dalam pelanggaran syariat (maksiat). Demikian pula seluruh

keringanan saat bepergian, disyaratkan bepergiannya bukan bepergian

dalam pelanggaran syariat. Hal ini telatr dijelaskan dalam bab:

Mengusap sepatu, dan akan kami simpulkaq dalam bab: Shalat

Musafir.

Kedua:Disyaratkanagarpelan4barang,tali,danlainny4yang
bersentuhan langsung dengan badan orang yang menunaikan shalat

dan pakaiannya, untuk suci. Seandainya hewan tunggangannya

kencing atau menginjak najis, atau di pelananya terdapat najis, lantas

dia menutupinya dan menunaikan shalat di atasnya, maka tidak apa-

apa. Seandainya pengendara menginjakkan hewan tunggangannya

pada najis, maka tidak apa-apa, berdasarkan pendapat yang shahih'

karena dia tidak bersentuhan langsung dengan najis dan tidak pula

membawa najis yang bersentuhan langsung dengan hewan
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tunggangan. Pendapat inilah yang ditegaskan oleh Imam Al Haramain,

Al Ghazali, Al Mutawalli, dan lainnya.

Al Qadhi Husain dan Al Mutawalli berkata, "Seandainya
mulut hewan tunggangannya berdarah, sementara dia memegang tali
kendalinya, maka dia sama seperti orang yang menunaikan shalat,

sementara di tangannya terdapat tali yang suci, namun ujungnya
terletak pada najis. Hal ini telah ddelaskan dalam pembahasan

terdahulu. Seandainya orang yang menunaikan shalat sunah dengan

berjalan kaki menginjak najis dengan sengaja, maka shalatnya batal."

Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan lainnya berkata, "Dia
tidak dibebani harus menjaga, melindungi, dan berhati-hati saiit

berjalan, karena pada umumnya di jalan terdapat najfs, sementara

penjagaan darinya sulit dilakukan, maka mempedulikan hal ini
menyebabkan musafir tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke

tempat yang ditujunya. "

Imam Al Haramain mengatakan batrwa seandainya yang

diinjak adalah najis kering yang tidak dapat dihindarinya, maka ini
merupakan kemungkinan. "

Imam Al Haramain juga berkata, "Tidak diragukan bahwa
seandainya najis itu basah lantas dia berjalan di atasnya, maka
shalatrya batal meskipun dia tidak sengaja, karena dia dinyatakan
sebagai orang yang membawa najis."

Ketiga: Disyaratkan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang
tidak diperlukan. Jika dia menggerakkan hewan tunggangan karena
diperlukan, maka tidak masalah. Demikian pula jika dia memukulnya
atau menggerakkan kakinya agar hewan tunggangan berjalan, tidak
apa-apa,j ika memang diperlukan.

Al Mutawalli berkata, "Jika dia melakukannya tanpa
diperlukan, dan itu sedikit, maka shalatnya tidak batal. Namun jika
banyak, maka shalatnya batal. Seandainya dia memacu hewan

i
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tunggangannya tanpa alasan, atau dia berjalan lantas lari tanpa alasan,

maka Al Baghawi berkata, "shalatnya batal, berdasarkan pendapat al

ashah dari dua pendaPat."

Keempat: Jika musafir mengendarai hewan tunggangan yang

berjalan dengan pontang:panting, yang kadang menghadap kiblat dan

kadang membelakangi kiblat, sementara dia tidak menuju tempat

tertentu, maka dia tidak boleh menunaikan shalat sunah di atas hewan

tunggangan dan berjalan kaki, sebagaimana dia tidak boleh

mengqashar shalat dan menunaikan keringanan di antara keringanan-

keringanan yang berlaku saat bepergian.

Seandainya dia memiliki tujuan ke tempat tertentu, tetapi tidak

melalui jalan tertentu, maka apakah dia boleh menunaikan shalat

sunah dengan menghadap arah yang ditujunya? Ada dua pendapat

yang disampaikan oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan lainnya:

Pertama: Dia boleh menunaikan shalat sunah, karena dia

memiliki jatan tertentu. Ini pendapat al ashah'

Kedua:Tidak boleh, karena dia tidak melalui jalan yang tetap,

yang bisa jadi perjalanannya tidak mengarah ke tempat yang

dittrjunya.

Kelima: Penulis At-Tatimmoh bertatao "Jika dia mengarah ke

tujuan tertentu, namgn kemudian niatnya berubatr, sementara dia

berada dalam shalat, lantas berniat bepergian ke tempat yang lain atau

kembali ke daerahnya, maka hendaknya dia mengalihkan wajah

hewan tunggangannya ke aratr itu pada saat itu jug4 seria melanjutkan

shalatnya. Aratr kedua menjadi kiblatnya hanya lantaran niat itu.

Keenam: seandainya punggungnya menghadap kiblat saat

dalam perjalanan menuju tempat yang ditujunya, namun dia menaiki

hewan tunggangAn dengan terbalik serta mengarahkan wajahnya ke

kiblat, maka ada dua pendapat yang disampaikan oleh penulis At-

Tatimmah:
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Pertama: Shalatnya tidak sfr, karena kiblatnya adalah

jalannya.

Kedua: Shalatnya sah, karena jika shalatrya ke selain kiblat

dinyatakan sah, maka dengan menghadap kiblat dalam kondisi ini

lebih layak untuk dinyatakan sah. Ini pendapat al ashah.

Ketujuh: Jika shalat sunatr dibolehkan di atas kendaraan dan

dengan berjalan kaki, maka seluruh shalat sunah dibolehkan, tanpa

ada pembedaan.

Ulama Khurasan menyampaikan satu pendapat yang

menyatakan bahwa yang tidak dibolehkan adalah shalat hari raya,

shalat gerhana, dan shalat Istisqa,lantaran keserupaan shalat-shalat ini

dengan shalat-shalat wajib berjamaah. Pendapat ini pula yang

ditegaskan oleh Ad-Darimi.

Pendapat yang shahih adalah pendapat pertama, yang juga

ditetapkan serta ditegaskan oleh mayoritas kalangan. Seandainya dia

sujud syukur atau sujud tilawah di luar shalat dengan isyarat di atas

kendaraan, maka tentang keabsatrannya ada perbedaan pendapat,

sebagaimana tentang shalat gerhan4 karena itu jarang terjadi.

Pendapat y ang shahih adalah, boleh.

Adapun dua rakaat thawaf 
-bila 

kita menyatakan hukumnya

sunah- maka boleh dilakukan di atas kendaraan. Jika kita

menyatakan hukumnya wajib, maka tidak boleh. Tidak boleh pula

dalam shalat nadzar dan shalat jenazah sambil berjalan kaki dan di

atas kendaraan, berdasarkan madzhab kami mengenai hal ini.'Namun

tentang keduanya ada perbedaan pendapat, sebagaimana dipaparkan

dalam bab: Tayamuq.

Kedelapan: Syarat shalat wajib yang telah ditetapkan adalah,

yang menunaikan shalat harus menghadap kiblat secara tetap (tidak

berubah posisi) pada keseluruhannya. Dengan demikian, shalat wajib

tidak sah bila dilakukan dengan tidak menghadbp kiblat. Tidak sah
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pula bila dilakukan oleh oftrng yang berjalan kaki, meskipun

menghadap kiblat, atau orang yang berkendara yang mengabaikan

posisi berdiri atau menghadap kibla! tanpa perbedaan pendapat.

Seandainya dia menghadap kiblat dan menyempurnakan

rukun-rukun shalat di tandu, ranjang, atau semacamnya di atas

kendaraan dengan posisi berdiri, maka tentang sah tidaknya shalat

wajib dalam keadaan ini, ada dua pendapat:

Pertama: Shalatnya sah, sama seperti di atas kapal laut. Ini

pendapat al ashah dan ditegaskan oleh mayoritas kalangan,

diantaranya Al Qadhi Abu Thayyib, Asy-syaikh Abu Hamid, penulis

At-Tatimmaft, penulis At-Tahdzib, penulis Al Mulamad, dan penulis

Al Bahr, serta dinukil oleh Al Qadhi dari satrabat-satrabat kami.

Kedua:Tidak sah. Pendapat ini ditegaskan oleh Al Bandaniji,

Imam Al Haranrain, dan Al Ghazali-

Jika kendaraan itu sedang berjalan, sementara kasusnya sama

seperti yang kami paparkan, maka ada dua pendapat yang

disampaikan oleh Al Qadhi Husain, Al Baghawi, Asy-syaikh Ibrahim

Al Maruzi, dan lainnYa:

Pertarna: Tidak sah, karena tidak dapat dinyatakan menetap.

Ini pendapat yang shahih serta ditetapkan

Kedua: Sah, seperti di atas kapal laut. shalat wajib dinyatakan

sah bila dilakukan di dalam kapal laut yang berhenti dan berjalan,

serta. sampan yang ditarnbatkan ujungnya ke tepi daratan, tanpa

perbedaan pendapat, bila dilalnrkan dengan menghadap kiblat dan

menyempurnakan rukun-rukunnYa.

Jika dia menunaikan shalat seperti itu di ranjang yang dibawa

oleh orang-orang, atau ayunan yang diikat dengan tali, atau sampan

yang berjalan, bagi orang yang mukim di Baghdad dan semacalnnya,

maka tentang keabsahan shalat wajibnya, ada dua pendapat:
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al ashah Shalatnya sah, seperti di kapal laut. Ini pendapat dan

ditegaskan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dalam bab: Posisi Imam dan

Makmum.

Sahabat-satrabat kami mengatakan batrwa jika dia menunaikan

shalat di atas ranjang, lantas dibawa oleh orang-orang, maka shalatnya

sah.

Masafah:
Sahabat-sahabat kami berkata, "Jika dia menunaikan shalat

wajib di kapal laut, maka dia tidak boleh meninggalkan posisi berdiri

bila mampu. Sebagaimana jika dia berada di darat." Pendapat ini

dikatakan oleh Malik dan Ahmad

Abu Hanifatr berkat4 "Itu boleh jika kapal laut berjalan."

Sahabat-sahabat kami berkata, "Jika dia memiliki halangan,

seperti kepala pusing, maka dia boleh menunaikan shalat wajib

dengan posisi duduk, karena dia dinyatakan tidak mampu berdiri. Jika

angin bertiup hingga mengalihkan arah kapal laut dan membuat

wajahnya beralih arah ke selain kiblet, maka dia wajib

mengembalikan wajahnya ke arah kiblat dan melanjutkan shalatnya.

Berbeda jika dia berada di darat dan wajahnya dialihkan oleh orang

lain ke selain arah kiblat dengan terpaksa, maka shalatnya batal,

sebagaimana baru saj a dijelaskan. "

Al Qadhi Husain berkata, "Perbeddannya adalah, di darat

jarangterjadi, sementara di laut sering terjadi, dan mungkin kapal laut

bisa beralih arah hingga beberapa kali."

Masalah:

Sahabat-sahabat kami berkata, "Seandainya waktu shalat wajib

tiba, sementara mereka sedang dalam perjalanan dan dia khawatir bila

turun untuk menunaikan shalat wajib di atas tanah dengan menghadap

kiblat akan tertinggal oleh rekan-rekannya, atau mengkhawatirkan
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keselamatan diginya atau hartanya, maka dia dapat menunaikan shalat

di atas kendaraan lantaran pertimbangan waktu, namun dia wajib

mengulang, katena itu merupakan halangan yang jarang terjadi'"

Demikian masalah yang dipaparkan oleh sejumlah kalangan,

diantaranya penulis At-Tahdzib dan Ar-Raf i'

AlQadhiHusainberkata,..Diamenunaikanshalatdiatas
kendaraan sebagaimana yang telah kami paparkan'"

Diaberkata:Tentangkewajibanmengulang,adaduapendapat:

Pertama:Tidak wajib mengulang, seperti dalam kondisi sangat

ketakutan.

Kedua:Wajib mengulang, karena ini jarang terjadi'

Di antara hujjah yang digunakan dalam masalatr ini adalah

hadits Ya'Ia bin Munah RA, yang telah kami paparkan dalam bab:

Adzan,pemba}rasantentangberdirisaatmengumandangkanadza*

Masalah:
orangsakityangtidakmampumenghadapkiblatatau

menemukan orang yang dapat mengalihkannya ke arah kiblat 
-5sgara

sukarela atau dengan mengupatrinya- diwajibkan menunaikan shalat

sesuai keadaarurya, namun dia wajib mengulang, karena ini termasuk

halangan yang jarang terjadi.
-^t ' 

,.., -,--l^ t-^--. +^-
Sementara itu, orang yang diikat pada kayu' tenggelam' dan

semacarnnya, harus' menunaikan shalat dengan isyarat sedapat

mungkin, namun dia wajib mengulang lantaran jarang terjadi'

Diantaramerekaterdapatperbedaanpendapat,sebagaimana

dipaparkandalambab:Tayamum,danpendapatyangshahihadalah'
wajib mengulang.

Kesembilan: Jika ia meyakini kesalatran arah kiblat, maka dia

harus mengulangi shalatnya, menurut pendapat al ashah, sebagaimana

disampaikan terdahulu.
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. Al Muzani lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa
dia tidak perlu mengulang. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Abu
Hanifah, Malik, Ahmad, dan Daud. Mereka berhujjah dengan banyak
hal, diantaranya: Penduduk Quba (Madinah) menunaikan shalat satu

rakaat dengan menghadap Baitul Maqdis setelah kelentuannya
dihapus dan wajib menghqdap ke arah Ka'bah. Mereka lalu
mengetahui penghapusan ketentuan tersebut pada saat mereka dalam
shalat, maka mereka pun langsung berputar arah dalam shalat mereka
dan menyempurnakan shalat dengan menghadap Ka'bah. Ketika itu
rakaat pertama mereka kerjakan dengan menghadap ke selain Ka'bah
setelah kewajiban menghadap Ka'batr dan mereka tidak diperintahkan
untuk mengulang

Asy-Syaikh Abu Hamid menjawabnya dengan berkata,
!'Sahabat-sahabat kami berselisih pendapat tentang penghapusan

ketentuan jika disampaikan kepada Nabi sAW, apakatr ditetapkan
pula.bogi umat, sebelum beliau menyampaikan kepada mereka? Atau
bukan sebagai penghapusan ketentuan bagi mereka hingga beliau yang
menyampaikannya kepada mereka? Ada dua pendapat.

Jika kami mengatakan 'tidak ditetapkan bagi mereka hingga
beliau. menyampaikannya kepada mereka", maka bagi penduduk

Quba' saat itu Ka'bah tidak menjadi kiblat mereka kecuali saat
penghapusan ketentuan itu telah disampaikan kepada mereka. Dengan
demikian, penduduk Quba' tidak perlu mengulang shalat, tanpa
perbedaan pendapat. Namun jika itu dilakukan olbh orang yang salah
(dalam berijtihad), maka ada dua pendapat. Asy-syaikh Abu Hamid
mengatakan bahwa perbedaannya yaitu, penduduk euba' menghadap
Baitul Maqdis berdasarkan ketentuan syariat, maka mereka tidak
boleh berijtihad untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan
ketentuan syariat tersebut, dan mereka tidak dapat dinyatakan telah
melakukan pengabaian. Berbeda dengan mujtahid yang salah dalam
ijtihadnya.

i1
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Mereka juga berhuiiah dengan hadits Amir bin Rabiatr: Dulu

kami bersama Rasulullah sAw saat bepergian pada suatu malam yang

gelap-gUlrta hingga kami tidak tahu mana aratr kiblat. Masing-masing

dari kami lalu menunaikan shalat ke arah yang di hadapinya. Katika

masuk waktu pagi, ternyata kami telah menunaikan shalat ke selain

aratr kiblat. Nabi SAW pun bersabda:

" shalat knlian telah diperlrenanlan' "

Jawabannya adalatr: Dua hadits tersebut lemah. Hadits yang

pertama dinyatakan lemah oleh At-Tirmidzi, Al Baihaqi, dan lairurya'

Sedangkan hadits yang kedua dinyatakan lematr oleh Ad-Daraquthni,

Al Baihaqi, dan lainnYa.

Al Baihaqi berkata, ,Kami tidak mengetahui sanad yang

shahih bagi hadits ini."

seandainya dua hadits tersebut dinyatakan shahih, maka

keduanya dapat dimaknai sebagai ketentuan yang berkaitan dengan

shalat sunah.

Kesepuluh; Asy-Syaf i berkata dalam Al Umm, "Seandainya

dia berijtihad, lantas masuk dalam shalat, namtrn ternyata dia

mengalami kebutaan saat itu juga, maka dia dapat menyempurnakan

shalat tanpa perlu mengulang, karena ljtihadnya yang pertama lebih

utama daripada ijtihad yang lainnya."

Asy-Syafi,i berkata, ''Jika dia berputar dari aratr ifu, atau

diputar oleh orang lain, maka dia dinyatakan keluar dari shalat dan

mengulanginya dengan ijtihad yang lainnya'"

2l. Asy-syirazi berkatar "Tindakan yang dianjurkan

untuk orang yang menunaikan shalat dengan menghadap

pembatas adalah mendekat ke pembatas. Ini berdasarkan hadits

,€JrA'-:+ti
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yang diriwayatkan dari Sahl bin Abu HatsmahaT RA, bahwa Nabi

SAW bersabda:

.'^$b Ltailt {;;; I W i:l;)t, ;, J\iLl & ti\

"Jika salah seorang di antara kqlian menunaihan shalat dengan

pembatas yang berada di depannya, maka hendahnya dia mendekat

he pembatas itu, (dengan demikian) syetan tidak memotong

shalatnya"

Tindakan yang dianjurkan adalah memberikan jarak

antara dia dengan penutup tersebui sekitar tiga hasta. Ini
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh SahI bin Saad As-

Saidi RA, dia berkata, "Rasulullah SAW menunaikan shalat

dengan jarak antara beliau dengan kiblat sebatas jalan yang

dilalui kambing, yaitu tiga hasta.

Jika orang yang menunaikan shalat berada di tempat yang

di hadapannya tidak ada bangunan, maka dianjurkan untuk

memasang tongkat di depannya. Ini berdasarkan hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Juhaifah RA, bahwa Nabi SAW keluar

dengan mengenakan pakaian merah. Beliau lalu menancapkan

tongkat, lantas menunaikan shalat dengan posisi tongkat di

hadapan beliau, sementara orang-orang berjalan di balik tongkat

tersebut; anjing, keledai, dan wanita. Beliau melakukan ini di

Batha'.

Dianjurkan agar yang digunakan sebagai pembatasnya

sebatas tandu belakang pada hewan tunggangan. Ini berdasarkan

hadits yang diriwayatkan oleh Thalhah RA dari Rasulullah SAW,

bahwa beliau bersabda:

. o, Dalam transkip yang dicetak dari Al Muhadzdzab tertulis: Khaitsamah. Ini

merupakan kesalahan yang cukup jelas (Ja).
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,,Jika salah seorang di antara kalian meletakkan seperti tandu

btelakang pada hewan tunggangan, maka dia dapat menunaikan

shalat dan jangan mempedulikan siapayang melintas di balik itu"

Atha berkata, "Tandu belakang pada hewan tunggangan

adalah sehasta. Jika dia tidak mendapatkan tongkat, maka

hendaknya membuat garis di hadapannya searah kiblat' Ini

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda:
c, ,'4$ t*'r-,J'j'rY ,ti*. 1oiit*);;14 iLi J*'i\

iq ;'";,1 i!;b; Y b W $L'd llv "2;
,,Jika salah seorang di antara kalian menunaikan shalat,

hendaknya meletakkan sesuatu di hadapannya Jika dia tidak

mendapatkan sesuatu, hendaknya memosang tongkat. Jiha dia tidak

mendapatkan tonghat, hendaknya membual garis, dan tidak perlu

terpengar:uh oleh siapa pun yang lewat di hadapannya"'

Namun makruh hukumnya menunaikan shalat sementara

di hadapannya ada orang yang menghadapnia dengan wajahnya'

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh umar RA, bahwa

ketika itu dia melihat seseorang menunaikan shalat sementara

ada seseorang duduk di hadapannya' Umar RA pun memukul

Jikadiamenunaikanshalat,sementaraadaorangyang
lewatdidepannya,makadiadapatmendorongorangitudan
shalatnya tidak batal meskipun melakukan tindakan itu. Ini

berdasarkan sabda Nabi SAW:

,?:i|y;t'; €Li g':tit
.U;.ittt
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"Tidak ada sesuatu pun yang memotong shalat seseorang.

Hendoknya halian menghindar semampu halian."

Penjelasan:

Hadits Sahl bin Abu Hatsmah statusnya shahih, yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad shahih,

serta diriwayatkan oleh Hakim dalam Al Mustadrak.

Hakim berkata, "Hadits shahih,berdasarkan syarat Al Bukhari
dan Muslim."

Hadits Satrl bin Saad diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim.

Lafazh Al Bukhari dan Muslim, "Antara tetmpat shalat
Rasulullah SALI/ dengan dinding terdapat area yang dilewati domba."

Hadits Abu Juhaifah juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim.

Hadits Thalhah diriwayatkan oleh Muslim, tetapi yang

tercantum dalam Al MuhadzdzaD yaitu, "Dan tiilak mempedulilcan

siapa di balik itu."

Lafazhyang terdapat dalam Shahih Muslim dan lainnya yaitu,

"Siapa yang melintas di balik itu." Dengan tambahan lafazh
"melintas." Sedangkan dalam riwayat At-Tirmidzi yaitu, "Siapa yang
melintas siapa di balik in."

Hadits Abu Hurairah mengenai garis diriwayatkan oleh Abu
Daud dan Ibnu Majatr.

Al Baghawi dan lainnya berkata, "Hadits ini lemah."

Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dari Sufran bin
Uyainah, bahwa hadits ini lematr.
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Asy-Syafi,i,AlBaihaqi,danlainnyajugamenyatakanbahwa
hadits ini lematr.

Al Baihaqi berkata, ,,Hadits ini dicantumkan oleh Asy-Syafi,i

dalam At Qadim da1- Sunan Harmalah dalam Al Br.maithi, bahwa

dinyatakan, 'Hendaknya dia tidak membuat garis di depannya kecuali

ada landasan hadits yang valid, YmB dapat dijadikan sebagai acuan''"

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syaf i tidak mengomentari hadits

ini hanya karena ada perbedaan para periwayat tentang Ismail bin

Umayyah, salah seorang periwayatnya' "

Al Baihaqi juga berkata, "Hadits ini lemah karena tidak valid."

Adapun hadits, "tidak ada sesuatu pun yang memotong shalat

seseorang. Hendalmya kalian menghindar semampu ftalian, ftarena itu

adalah syetan,, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang

lemah, dari riwayat Abu Said Al Khudhri

sedangkan menurut penulis, Atha berkata, "Tandu belakang

pada hewan tunggangan," diriwayatkan darinya oleh Abu Daud di

dalam sunannya dengan isr'tad shahift. Nama lengkapnya Atha bin

Abu Rabbatr.

Tentang lafazh-lafazh dalam pembatrasan ini. Diantaranya

adalah nama Sahl bin Abu Hatsmah. Nama Abu Hatsmatr adalah

Abdullah. Ada yang mengatakan Amir bin Saidatr Al Anshari Al

Madani. Julukan Sahl adalah Abu Yihya. Ada yang mengatakan Abu

Muhammad. Saat Nabi SAW wafat, Sahl berusia delapan tahun' Dia

menghapal sejumlah hadits. Adapun Sahl bin Saad, dia adalah Abu

Abbas sahl bin Saad bin Malik bin Khalid At Anshari As-Saidi Al

Madani, dinisbatkan kepada saidah, salah seorang kakeknya. Dia

wafat di Madinah pada tahun 91 H, dalam usia 100 tatrun. Muhammad

bin Saad berkata, "Dia orang terakhir yang wafat di,antara sahabat-

sahabat Nabi SAW di Madinah." Dalam hal ini tidak ada perbedaan

pendapat di antara kami.
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Tentang Abu Juhaifah, telah dijelaskan dalam bab: Adzan.

Thalhah juga telah menjelaskan pada permulaan bab: Shalat,
umar terkait niat wudhu, dan Abu Hurairah terkait air, serta Atha'
terkait haid. Mengenai hasta, dari kata dziraa' dalam dua dialek
bahasa Arab yang bisa dinyatakan sebagai mudzaklmr dan bisa
muonnats, namun yang sering digunakan dan lebih baku adalah
sebagai muannats.

Menurutku (An-Nawawi), sebatas jalan yang dilalui
kambing, yaitu tiga hasta. Ini berasal dari perkataan penulis, bukan
dari hadits.

Tentang perkataannya "menancapkan tongkat,,, kata,,tongkat,,
di sini berasal dari kata 'anazah, yaitu tongkat yang panjangnya
separuh tombak, yang di bagian bawahnya terdapat bagian yang
dilancipkan seperti mata tombak. Maksud pakaian dalam hadits
tersebut berasal dari kata hullah yang berarti sepasang pakaian, atas
dan bawah.

Ahli batrasa berkaia, "Hullahhanya terdiri dari dua pakaian."

Mengenai tandu belakang pada hewan tunggangan, telatr
dijelaskan dalam bahasan.

Batha' adalah- sqbuah tempat di Makkah yang terkenal di pintu
Makkah.

"Hendaknya kalian menghindar semzrmpu kalian" maksudnya
adalah mendorong

Tentang perkataannya "orang-orang melintas di baliknya,, kata
melintas ditulis yamuruuuna an-naas. Demikian yang terdapat dalam
Al Muhadzdzab. sedangkan yang terdapat dalam hadits-hadits shahih
adalalr yamurraan-naas.Inilah yang masyhur dalam tata bahasa. Bila
yang terdapat dalam Al Muhadzdzab adalah satu dialek batrasa yang

:

i

I
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lemah dan tidak populer, maka itu merupakan versi yang disebut

dengan istilatr akaluunii al baraaghiits-

Tentang ketentuan hukum dalam bahasan, ada sejumlah

masalatr:

Pertama: Disunahkan bagi orang yang menunaikan shalat

untuk membuat pembatas di hadapannya berupa tembok, tiang, atau

lainnya, dan dia mendekatinYa.

Asy-Syaikh Abu Hamid menukil ijma'tentang hal ini'

Disunahkan pula untuk memberi jarak antara dia dengan

pembatas tidak lebih dari tiga haSta.

Jika tidak ada dinding dan semacamnya, maka hendaknya

menancapkan tongkat dan semacalnnya, atau mengumpulkan barang-

barangnya atau tempat bawaan pada hewan tunggangan, nElmun'

ketinggian tongkat dan semacamnya adalah dua pertiga hasta atau

lebih, dan ini tingginya seperti tandu belakang dari tempat bawaan

pada hewan tunggangan. Ini berdasarkan pendapat yang masyhur.

Ada yang mengatakan . bahwa tingginya satu hasta,

sebagaimana disampaikan penulis dari Atha. Demikian pula yang

dikatakan oleh Asy-syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Thayyib.

. Jika dia tidak mendapatkan sesuatu yang menonjol, maka

apakah dianjurkan untuk membuat garis di hadapannya?

Asy-Syaf i menyatakan dalam Al Qadim dan Sunan

Hormalah bahwa dianjurkan demikian. Sedangkan dalam Al Btrwaithi

tidak dianjurkan.

Ada beberapa pendapat di antara satrabat-sahabat kami:

Pertama: Pendapat yang ditegaskan oleh penulis, Asy-Syaikh

Abu Hamid, dan mayoritas kalangan, batrwa itu dianjurkan, tanpa

perbedaan pendapat.
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Dalam At Bayan dinukil kesepakatan satrabat-satrabat kami

dalam hal ini. Ar-Raf i menukilnya dari mayoritas ulama.

Kedua: Tidak dianjurkan. Inilah yang ditegaskan oleh Imam

Al Haramain, Al Ghazali, dan lainnya.

Ketiga: Ada dua pendapat dalam hal ini. Bila kami

mengatakan boleh membuat garis, maka tentang caranya ada

perbedaan pendapat.

Ahmad bin Hanbal, Al Hurnaidi, Al Bukhari, dan penulis lsy-
Syaf i berkata, "Garis dibuat seperti hilal.'

Abu Daud berkata dalam sunannya "Berita yang aku dengar,

garis dibuat melintang. "

"Ibnu Daud berkata" 'Garis panjang'."

Menurutku (An-Nawawi): Garis dibuat di hadapannya ke

aratr kiblat

Ada yang berkata, "Garis dibuat di sebelatr kanan dan kiri,

seperti jenazah."

Pendapat pilihan adalah, dianjurkan membuat garis, karena

garis 
-meskipun 

tidak dinyatakan dalam hadits yang valid- dapat

menjadi pembatas bagi orang yang menunaikan shalat.

Kami telah memaparkan kesepakatan ulama atas pengamalan

hadits lemah terkait keutamaan-keutamaan amal, bukan terkait halal

dan haram. Masalah ini serupa dengan keutamaan-keutamaan amal.

Pendapat yang terpilih terkait tata caranya adalah sebagaimana yang

dipaparkan oleh penulis.

Di antara kalangan yang menegasJcan anjuran membuat garis

adalah Al Qadhi Abu Hamid Al Maruzi, Asy-syaikh Abu Hamid, Al

Qadhi Abu Thayyib, dan Al Bandaniji.

Al Baihaqi dan lainnya mensinyalirnya.
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A1 Ghazali, Al Baghawi, dan lainnya berkata, ''Jika tidak

mendapatkan sesuatu yang menonjol maka dia dapat menghamparkan

tempat shalatnya."

Masalah:

Asy-Syafi'i berkata dalam Al Buwaithi, "Tidak boleh

menjadikan wanita dan hewan sebagai pembatas'"

Perkataannya tentang wanita telah cukup jelas, karena

mungkin wanita dapat mengusik pikirannya

Mengenai hewan, telah dinyatakan dalam Ash-shahihain dari

Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW pernah menempatkan hewan

tunggangan beliau dengan posisi melintang, lantas beliau menunaikan

shalat dengan posisi menghadapnya.

Al Bukhari menambahkan dalam riwayatnya: Ibnu Umar

melakukannya. Mungkin hadits ini belum sampai kepada Asy-Syafi'i'

Ini merupakan hadits shahih yang tidak dapat disanggah. Dengan

demikian, dapat dipastikan hadits ini harus diamalkan; lebih-lebih

Asy-Syafi'i berpesan kepada kita bahwa jika hadits ifra shahih maka

itulah madztrabnya.

Masalah:
Acuan tentang pembatas adalah tingginya yang seperti tandu

belakang pada hewan tunggangan. Adapun tebalnya, tidak ada

ketentuannya. Akan tetapi menurut kami yang tebal dan yang tipis

sudah dinyatakan memadai.

Malik mengatakan bahwa minimal seperti tebalnya tombak,

mengacu pada hadits tentang tongkat.

Dalil kami adalah hadits Abu Hurairah RA dari Nabi sAw,

bahwa beliau bersabda: 
c

.r;a $*r'), ,yltr?i ,Y;jtt'o'"1
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"Pembatas seperti tandu belakang pada hewan tunggangan

sudah cuhtp meskipun setipis helai rambut."

Diriwayatkan dari Sabrah bin Mabad RA, batrwa Nabi SAW
bersabda:

fr'!ti;i'u G6l*r
"Buatlah pembatas dalam shalat kalian meskipun dengan
panah." (HR.Hakim dalam Al Mustadrak)

Hakim berkata, "Dua hadits ini shahih. Hadits yang pertama

berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim, sedangkan hadits yang

kedua berdasarkan syarat Muslim."

Masalah:
Al Baghawr dan lainnya berkata, "Dianjurkan memposisikan

pembatas pada alisnya yang kanan atau kiri, berdasarkan hadits yang

diriwayatkan Miqdad bin Aswad RA, dia berkata, 'Aku tidak pernah

melihat Rasulullah SAW menunaikan shalat ke arah batang pohon,

tiang, dan pohon, melainkan beliau memposisikan pembatas itu sejajar
dengan alis beliau yang kanan atau kiri dan tidak tetap tertuju
padanya'. (HR. Abu Daud). Abu Daud tidak memandang hadits ini
lemah, tetapi pada sanadnya terdapat nama Walid bin Kamil yang

dipandang sebagai periwayat yang lematr oleh beberapa kalangan."

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan hanya oleh Walid."

Al Bukhari berkata, "Terdapat hal-hal aneh padanya."

Kedua:a8 Jika dia menunaikan shalat ke aratr pembatas, maka
orang lain dilarang melintas di antara dia dengan pembatas, namun

' tidak dilarang melintas di baliknya."

Al Ghazali berkata, "Hukumnya makruh, bukan haxam."

at Masalah pertama setelah perkataannya, "adapun ketentuan hukum dalam

bahasan" yaitu, "sunah bagi orang yang menunaikan shalat" dan seterusnya (!).
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Pendapat yang shahift, bahkan yang benar adalah' hukumnya

haram. Pendapat inilah yang diteg4skan oleh Al Baghawi dan para

penta}rqiq.Merekaberhujja}rdenganhaditsAbuJuhaimAlAnshari
Ash-Shahabi RA, batrwa Rasulullah SAW bersabda:

JAi q,".;.)'et T-'i
c. u / c. a t . o. ( o ti

.y* e 7c2 dl ltt u

"seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang

menunaikan shalat mengetahui apa ftulatman atau dosa) yang

ditanggungnya, niscaya dia berdiri selama empat puluh (tahun'

masatertentu)lebihbaikbaginyadaripadamelintasdi
hadapannya. " (HR. Al Bukhari dan Muslim)

DalamriwayatyangkamisampaikandalamAlArbainkarya
A1 Hafizh Abdul Qadir Ar-Rahawi, dikatakan "seandainya orang

yangmelintasdidepanorangyangmenunaikanshalatmengetahui
do s a y ang dit anggungnYa- "

Juga diriwayatkan dari Abu Said Al Khudri RA, dia berkata:

Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

)ilJbi \;l';rL o6t'a i'il ig Jt'€.f,;i ;* ti\

!W"r^ cy &,6- ;l'o :i;,i; i'" ;
,,Jika salah seorang di antara lalian menunaikan shalat dengan

menghadap ke sesuatu yang membatasirrya dari orang-orang'

lantasadaseseorangyanghendakmelintasdidepannya,malra
dia hendalmya mendorongnya' Jikn orang itu enggan' maka dia

hendalmya memeranginya, karena sesungguhnya ia syetan'"

(HR. Al Bukhari dan Muslim)

tit 
"Hrl'*4-'o:titK 
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Satrabat-sahabat kami berkatq "Dianjurlan kepada orang yang

menunaikan shalat agar mendorong oftIng yang hendak melintas. Ini
berdasarkan hadits Abu Said Al Khudri tersebut."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullatr SAW

bersabda:

'^L.t b JLy i*;'j;GlL{-* ,p.'€Ll t:6 ts1

'ili aLY

"Jika salah seonang di antara lmlian menunaikan shalat maka

janganlah membiarkan seorang pun melintas di depannya. Jikn
ada yang enggan, hendalmya dia memeranginya, karena

sesungguhnya orang itu disertai qarin (syetan yang menyertai

manusia). " (HR. Muslim)

"Mendorong" di sini dilakukan secara bertahap, sebagaimana

dorongan terhadap orang yang menyerang, mulai dari yang paling

ringan hingga yang paling berat, sekalipun berakibat pada kematian.

Jika yang didorong tewas lantaran tindakan itu, maka tidak ada ganti

rugi padanya, seperti terhadap penyerang.

Ar-Rafi'i berkata, 'Tidak boleh pula melintas di depan orang

yang sedang menunaikan shalat, yaitu antara dia dengan garis

pembatas." Ini berdasarkan hadits shahih dari dua pendapat , dan

inilah yang ditegaskan oleh mayoritas ulama, seperti tentang tongkat.

Adapun jika di depannya tidak terdapat pembatas, atau ada tapi
jaraknya cukup jauh darinya, maka ada dua pendapat:

Pertama: Dia boleh mendorong, disebabkan pengabaian yang

dilakukan oleh orang yang melintas

Kedua: Dia tidak boleh mendorong lantaran dia mengabaikan

pembuatan pembatas, dan berdasarkan subtansi sabda Nabi SAW,

"Jilra salah seorang di antara kalian menunaikan shalat dengan

I

L
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menghadapkesesuatuyangmefnbotasinya.,,Dalamkondisiinitidak
dilarangmelintasdidepannya,akantetapihukumnyamakruh.Ini
pendapat al aqhah.

Jikaorangyangbarumasukmasjidmendapaticelahpada
barisan pertama, maka dia boleh melintas di depan O*ttT kedua dan

berdiri di barisan pertama lantaran pengabaian yang dilakukan oleh

orang-orang yang berada di barisan kedua' yaitu membiarkan celah

tersebut.

ImamAlHaramainberkala,''Laranganmelintasdanperintah
mendorong hanya berkaitan jika orang yang melintas masih

mendapatkan jalan yang lain. Namun jika dia tidak mendapatkan jalan

yanglain,sementaraorang-ofangberdesak-desakkan,makatidak
dilarang melintas dan tidak pula dianjurkan untuk mendorong."

AlGhazalimengikutilmamAlHaramaindalamhalini.

Ar-Raf i berkata, 'Ini adalah masalah yang sulit dipastikan'"

Dalam Shahih Al Bukhari, penulis berbeda pendapat dengan

pendapatini,dandalamkitab-kitabparasahabatkamipuntidak
dijelaskan bahwa pengaitan larangan tersebut boleh jika dia

mendapatkan jatan Yang lain.

Menurutku (An-Nawawi): Dalam shahih Al Bukharl terdapat

riwayat dari Abu Shalih As-samman, dia berkata: Aku melihat Abu

said A1 Khudri RA pada hari Jum'at menunaikan shalat dengan

menghadapkesesuatuyangmembatasinyadariorang.orang.Ketika
adaseorangpemudahendakmelintasdidepannya,AbuSaidsegera
mendorong dada pemuda tersebut. Pemuda tersebut lalu melihat

sekitarnya, namun tidak mendapatkan jalan lain yang dapat dilaluinya
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kecuali di depannya. Dia pun kembali melintas, namun Abu Said

kembali mendorong dengan dorongan yang lebih keras dari yang

pertama. Pemuda itu merasa kesal kepada Abu Said, maka ia
mengadukan hal itu kepada Marwan. Abu Said lalu menyusul

menemui Marwan. Marwan bertanya, "Apa yang kamu perbuat

terhadap anak saudaramu, hai Abu Said?" Abu Said menjawab, "Aku
mendengar Nabi SAW bersabda, 'Jikn salah seorang di antara kalian
menunaikan shalat dengan menghadap sesuatu yang membalasinya

dori orang-orang, lantas ada orang yang hendak melintas di
depannya, maka hendalvtya dia. mendorong orang itu. Jikn enggan,

malrn hendalcnya meme:rangilrya, karena sesungguhnya ia adalah
syetan'." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Ketiga: Jika dia menunaikan shalat dengan menghadap
pembatas, lantas ada laki-laki, perempuan, anak kecil, orang kafir,
anjing hitarn, keledai, atau hewan lainnya yang melintas di antara dia
dengan pembatas itu, maka menurut kami shalatnya tidak batal.

Asy-syaikh Abu Hamid dan satrabat-sahabat kami berkata,

"Pendapat ini juga dianut oleh ulama pada umurrnya, kecuali Hasan

Al Bashri, karena dia berkat4 tshalatnya batal lantaran melintasnya
wanita, keledai, dan anjing hitarn'."

Ahmad dan Ishaq berkata, "Shalatnya batal lantaran
melintasnya anjing hitam."

Tentang anjing, Hasan serta Ahmad dan Ishaq berhujjatr
dengan hadits Abdullah bin Shamit dari Abu Dzarr RA, dia berkata:
Rasulullalr SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian
menunaikan shalat, makn dia dinyatakan telah membuat pembatas
bila di depannya terdapat seperti tandu belakang pada hewan
tunggangan. Jilca di depannya tidak ada seperti tandu belakang pada
hewan tunggangan, maka shalatnya dapat terpotong oleh keledai,
wanita, dan anjing hitam.t'
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Abdullah bin Shamit bertanya kepada Abu Dzar' "Wahai Abu

Dzart,kenapaanjinghitamdibedakandarianjingmera}tdananjing
kuning?" Abu Dzalr RA menjawab, "Hai anak saudaraku' aku pernah

bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal i1u' dan beliau

menjawab, 'Aniing hitam adalah syetan''" (HR' Muslim)

DiriwayatkandariAbuHrrraira}rRA,diaberkata:Rasulullah
SAW bersaMa, 'lYang memotong shalat adalah wanita' keledai' dan

anjing." (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas' yang menyatakan marfu"

"Yang memotong shalat adalah wanita (yang sedang) haid dan

anjing." (HR. Abu Daud, dengan sanad shahih)

'Diriwayatkandarilkrimah,darilbnuAbbas,diaberkata,''Aku
mengiranya dari Rasulullah.SAW, bahwa beliau bersabda, ,Jika salah

Seorangdiantaralralianmenunailranshalattallpaadapembatas
baginya,makashalatnyadapatterpotongolehlceledai'babi'orang
Yahudi,orangMajusi,danwanita.Namundinyatalransahbiladia
melemparlranbatusaatmerelramelintasdidepannya,.,,(HR.Abu
Daud)

Namunmenurutnyahaditsinilemahdanditetapkansebagai
hadits munkar.

AbuDaudmeriwayatkanbanyakhaditslematrsemacamifu.

Sa}rabat.sahabatkamidanmayoritasulamaberhujjahdengan

hadits Masruq: Di tempai Aisyah RA mereka menlebulkT.ni'-l'

yangmemotongshalat.Merekapunmenyebutkananjing'keledai'dan

*ajo. Aisyah RA berkata, "Kalian menyerupakan kami dengan

ketedaidananjing?Sungguh,AkutnelihatNabiSAWlenunaikan
shalat sementara aku berbaring di atas ranjang yang tedetak'antara

beliau dengan kiblat." (HR' Al Bukhari dan Muslim)

DiriwayatkandarilbnuAbbasRA,diaberkata,''Akudatang
denganmengendaraikeledaibetina,sementaraRasulullahSAw
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menunaikan shalat bersama jan aatr di arah kanan tanpa dibatasi

dengan dinding. Aku lalu melintas di depan seb4gian barisan,

kemudian turun. Aku pun.melepaskan keledai betina untuk mencari

makan, latu aku masuk ke dalam barisan. Ternyata tidak ada s.eorang

pun yang memungkiri itu." (HR. Al B*hari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Fadhl bin Abbas RA, dia berkata,

"Rasulullah SAW datang kepada kami saat kami berada di tanah

pedalaman milik kami. Beliau lalu menunaikan shalat di padang pasir

tanpa ada pembatas di depan beliau dengan keledai kami dan anjing

betina yang bermain-main di depan beliau."

Diriwayatkan oleh Abu Daud -4engan sanad hasan- ia

berkatq "Jika ada dua hadits yang berbeda dari Rasulullah SAW,

maka yang diperhatikan adalah yang diamalkan oleh sahabat-satrabat

beliau."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku dibonceng

oleh Fadhl di atas keledai betina. Ketika kami tiba, Nabi SAW sedang

menunaikan shalat dengan satrabat-sahabat beliau di Mina. Kami pun

turun dari keledai betina tersebut hingga kami sampai pada barisan.

Lalu keledai betina itu lewat di depan mereka namun tidak memotong

shalat mereka. (HR. At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata "Hadits hasan shahih."

[awaban atas hadits-hadits shahih yang mereka jadikan hujjatt

adalah, Yang Ashah dari keduanya dan paling tepat adalatr jawaban

yang disampaikan oleh Asy-SYd'i, Al Khaththabi, para pentahkik

dari ulama fikih, dan para ahli hadits, bahwa yang dimaksud dengan

memotong shalat adalah memotong kekhusyuan dan dzikil lantaran

,-tersibukkan 
dan menoleh ke araturya bukan merusak shalat,

5OZ ll et uoi^u'syarah Al MuW&ab



Al Baihaqi RA berkata (mengenai terpotongnya shalat lantaran

hal-haltersebut),',Keabsahantakwilinididukungdengandalilbahwa
Ibnu Abbas merupakan salah satu periwayat"""ae

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas' bahrxa dia memaknai itu

dengan hukum malquh' Jawaban inilah yang kami jadikan acuan'

d;r; yang dinyatakan oleh sahabat-sahabat kami dan lainnya

tentang per-rghapusan ketentuan, tidaklah dapat diterima' sebab tidak

ada dalilnya, dan hadits Ibnu Abbas ada saat Hajjatul Wada', yang

merupakansaatterakhir,tidakharussebagaipenghapus,disarnping
seandainya dimaknai sebagai penghapus ketentuan niscaya

penghimpunan di antara hadits-hadits dalam satu titik temu

.".p.t",halyangdidatrulukan,sebabtidakadasesuatupunyang
tertolak darinya bila ada titik temunya. Ini jugq merupakan kaidah

yang terkenal.

KeemPat;

depannya ada

melihatnYa.

Umar bin I(haththab RA dan Utsman bin Affan RA tidak

menyukai ini. Selain juga dapat mengganggu hati' pada umumnya'

Dengan demikian, hukumnya malvuh' sebagaimana makruh

hukumnya melihat sesuatu yang melalaikannya' seperti melihat

pakaian yang memititi tanaa-tanda dan mengangkat pandangan ke

langit.

AlBukhariberkatadalamshahihnya,''UtsmanRAtidaksuka
menghadaporang(laki-taki)padasaatmenunaikanshalat.''

Al Bukhari berkata, "Ini hanya jika orang itu membuatnya

terganggu. Adapun jika tidak membuatnya terganggu ' Zaid bin Tsabit

ne Aslinya kosong fuI). Demikian yang dijelaskan oleh para syail'rh' Namun

ungkapan ini tidak keliru dan tidak ada yang terhapus padanya' (!)'

Mdkruh
laki-laki

hukumnYa menunaikan

atau Perempuan Yang

shalat jika di

menghadaP dan
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berkata, 'Aku tidak peduli jika laki-laki tidak memotong shalat orang
lain'."

Al Bukhari lalu berhujjatr dengan hadits Aisyah yang
dipaparkan tentang masalatr ketig4 yaitu dalam hadits Aisyah tidak
disebutkan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah kami paparkan

semula, karena Nabi SAW tidak menunaikan shalat dengan posisi
Aisyatr menghadap beliau, akan tetapi Aisyah berbaring, dan
berbaringnya Aisyah yaitu saat berada dalqm kegelapan malam,
dengan demikian adanya seperti tiadanya, sebab beliau tidak melihat
Aisyatr dan tidak pula menghadapnya.

Masalah:
Tidak makruh hukumnya menunaikan shalat dengan

menghadap ke aratr orang yang tidur, namun makruh hukumnya
menghadap ke orang-orang yang berbincang-bincang, yang
membuatnya terganggu. Adapun tidak makruturya terkait orang yang
tidur, didasarkan pada hadits Aisyah tadi. Sedangkan hukum makrutr
terkait orang yang berbincang adalatr lantaran mengusik hati dan hal
lainnya, sebagaimana kami paparkan dalam masalah keempat.
sedangkan hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi sAw bersabda"

"Janganlah kalian menunaikan shalat di belakang orang yang tidur
dan berbicara," diriwayatkan oleh Abu Daud, tetapi hadits ini,lemah
menurut kesepakalan para hafizh. Mereka yang menyatakannya lematr
adalah Abu Daud, dan pada sanadnya terdapat orang yang tidak
dikenal dan tidak disebutkan.

Al Khaththabi berkata, ,'Hadits ini tidak shahih.u

Tentang hadits Aisyah, dinyatakan, ,'shalat dengan menghadap
ke orang-orang yang berbincang-bincang dinyatakan makruh
hukumnya oleh Asy-Syaf i dan Ahmad, karena pembicaraan mereka
mengganggu orang yang menunaikan shalat, hingga dapat
melalaikannya dari shalatnya. "
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Masalah:

Jika seorang laki-laki menunaikan shalat, sementara

disampingnya ada seorang wanita, maka shalatnya tidak batal, tidak

pula shalat wanita tersebut, baik dia sebagai imam maupun sebagai

makmum. Inilah pendapat madztrab kami yang juga dianut oleh Malik

dan mayoritas kalangan.

Abu Hanifah berkata, "Jika wanita tersebut tidak berada dalam

shala! atau berada dalam shalat rulmun tidak menyertainya dalam

shalatnya, maka shalatnya sah. Demikian pula shalat wanita tersebut'

Jika wanita tersebut berada dalam shalat, sementara dia menyertai

wanita tersebut dalam shalatnya, maka menurut Abu Hanifah dia tidak

boleh menyertai shalat wanita itu kecuali dia berniat menjadi imam

bagi kaum wanita. Jika wanita itu yang menyertainya, dan wanita itu

berdiri di samping laki-laki, maka shalat orang yang di samping

wanita tersebut menjadi batal, sementara shalat wanita itu dan orang

yang berada di dekat laki-laki yang di dekat wanita tersebut, tidaklatl

batal, karena antara dia dan wanita itu terdapat pembatas. Jika wanita

itu berada di barisdn depanny4 maka shalat orang yang sejajar di

belakang wanita itu menjadi batal, namun shalat orang yang sejajar

dengan laki-laki yang sejajar dengan wanita itu tidak batal, karena ada

pembatas antara dia dengan wanita itu. Jika barisan wanita berada di

belakang imam, sementara barisan laki-laki berada di belakang

barisan wanita, maka shalatnya orang yang berada di belakang wanita

dinyatakan batal.u

Abu Hanifah berkata, "Bila diqiyaskan dengan kasus tadi maka

shalat orang yang berada di belakang barisan laki-laki ini tidak batal

disebabkan adanya pembatas, hanya saja kami katakan, 'Shalat

barisan-barisan laki-laki di belakang barisan wanita tersebut

dinyatakan batal, meskipun jumlatrnya seratus barisan, atas dasar

istihsan (ketentuan yang dipandang baik). Jika wanita itu berdiri di
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samping imam, maka shalat imam batal, karena ada wanita di
sampingnya'."

Madzhab Abu Hanifatr menyatakan bahwa jika shalat imam
- dinyatakan batal, maka shalat makmum pun batal, dan shalat wanita

tersebut jugabatal, karena dia termasuk makmum.

Madzhab ini lemah hujjahnya dan mengacu pada penilaian
serta pengamalan dengan keterangan yang tidak berdasar.

Landasan kami yaitu: Pada dasarnya shalat satr hingga ada
dalil shahih menurut syariat yang menyatakan batal, sementara
mereka tidak memiliki dalil itu. Ini didukung oleh hadits Aisyah RA
yang telah dipaparkan dalam masalah ketiga.

Jika mereka berkata, "Kami mengatakan demikian karena
wanita tersebut tidak menunaikan shalat," maka sahabat-satrabat kami
berkata, "Jika shalat imam tidak batal, sementara wanita tersebut
berada di luar ibadah, maka di dalam ibadatr lebih rayak untuk
dinyatakan tidak batal. "

Sahabat-sahabat kami mengqiyaskannya. dengan berdirinya
wanita itu dalam shalat jenazah, maka shalat jenazah tidak batal,
menurut mereka.
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Bab: Tata Cara Shalat

1. Asy-syirazi berkata, sBila seseorang ingin shalat

berjamaah, maka ia tidak boleh berdiri hingga muadzin selesai

mengumandangkan iqamat, sebab saat muadzin belum selesai

mengumandangkan iqamat artinya waktu shalat berjamaah

belum masuk Dalilnya adalah riwayat Abu umamah: Bila!

mengumandangkan iqamat, dan saat ia mengucapkan ( Fi6 li
iylrD, Nabi SAW bersabda, 'semoga Allah menegahkan dan

mcngabadikannyar. Beliau mengucapkan seperti yang diucapkan

Bilal dalam seluruh lafazh iqamat. Kemudian saat muadzin

selesai mengumandangkan iqamat, ia berdiri.'so

e Abu Daud berkata: Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin

Muhammad bin Aiman menceritakan kepada kami dari Abdullatr bin Ya'qub bin

Ishaq, dari seseorang yang bercerita kepadany4 dari Muhammad bin Ka'ab Al
q*ini, ia berkata: at, bert"ta kepadanya -umar 

bin Abdul Aaz-: Abdullah

bin Abbas menceritakan kepada kami, batrwa Nabi SAW bersabd4 "Janganlah

kalian shalat," hingga akhir teks pemyataan Al Khatthabi, seperti yang

diberitahukan Al Adhim Abadi dalam 'Aun Al Ma'bud: Hadits ini tidak shahih dari

Nabi SAW karena sanadnya lemah.
Abdullatr bin Ya'qub tidak menyebut nama otqng yang menyampaikan hadits

kepadanya dari Muhammad bin Ka'ab. Hadits ini diriwayatkan oleh dua perawi dari

Mirhanrirad bin Ka'ab, dan keduanya lemah, yaitu Tamam bin Baziq dan Isa bin

Maimu.
Yatrya bin Ma'in dan Al Bul&ari membicarakan kedua perawi lergebut
Abdul Karim Abu Umaiyah juga meriwayatkan hadits ini dari Mujahid, dari

Ibnu Abbas.
Abdul Karim adalah perawi yang haditsnya tidak dipakai'

Ahmad bin Hanbal berkata, "Kami mengkritisinya, karena itu kritisilah dia."

Yahya bin Ma,in berkata, "Ia tidak tepercaya dan haditsnya tidak bisa

disampaikan.
Min.urutku (An-Nawawi), "Abdul Karim yang dimaksud adalah Abu Umaiyah

Al Bashri, bukan Abu Umaiyah Al Jarazi. Abdul Ikrim Al- Jazari juga tidak seperti

itu dalam hadits, hanya sqia Abdul Karim Al Bashri lemah sekali."
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Penjelasan:

Hadits Abu Umamatr diriwayatkan oleh Abu Daud dengan

sanad dha'f sekali. Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya di akhir
bab: Adzan saat penulis menyebutnya di sana.

Perkataan penulis "bila seseorang hendak shalat berjamaafr"

Terkecuali shalat sendirian, sebab orang yang shalat sendirian berdiri
terlebih dahulu setelatr itu baru mengumandangkan iqamat.

Perkataan penulis "sebab saat muadzin belum selesai

mengumandangkan iqamat, artinya waktu shalat berjamaatr belum
masuk" maksudnya, tidak boleh memulai shalat berjamaatr sebelum

iqamat selesai dikumandangkan, bukannya tidak sah untuk memulai
shalat berjamaatr, sebab memulai shalat berjamaah satr dilakukan saat

iqamat maupun sebelumnya.

Redaksi penulis (dalilnya adalatr) maksudnya adalatr, dalil
bahwa saat muadzin mengumandangkan iqamat berarti waktu shalat

berjamaatr belum dimulai mengingat hadits tersebut menwrjui<kan

bahwa Nabi SAW mengikuti kata-kata muadzin (Bilal) di seluruh

lafazh-lafazh iqamat, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi SAW
sebelum memulai shalat berjamaatr.

Masalah:
Menurut"madztrab kami, imam dan makmum dianjurkan tidak

berdiri hingga muadzin usai mengumandangkan iqamat. Setelah

muadzin usai mengumandangkan iqamat, imam dan makmum berdiri
secara berselang (imam terlebih dahulu, kemudian makmum) sesaat

setelatrnya

Al Qadhi Abu Ath-Thayib berkata" "Pendapat ini dikemukakan
oleh Malih Abu Yusuf, fuqatra Hijaz,Ahmad, dan Ishaq." .

Diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW, batrwa beliau shalat, sementara
Aisyah RA tidur telentang di antara beliau dengan arah kiblat." @enerbit)

Al Maj mu' Syarah Al Muhadzdzab



Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat, "Bila muadzin

mengumandangkan GxLJr ,)b e)maka imam dan makmum berdiri'

Bila muadzin mengumandanikan lifrltr ,*ti ff maka imam

bertakbir, kemudian diikuti makmum. "

Dua pendapat diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan

seperti dua madztrab tadi.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Saat muadzin mengumandangkan

lifLfr f-,i :*i), Anas bin Malik berdiri. Sementara itu Umar bin Abdul

Azrz,Muhammad bin Ka'ab, salim bin Abdullah, Atu Qilabah, Arak

bin Malik, zuhd, dan sulaiman bin Habib Al Muharibi berdiri serta

memulai shalat pada awal iqamat dikumandangkan." Inilah yang

dikemukakan oJeh Atha dan inilah pendapat Ahmad serta Ishaq bila

imam berada di masjid.

sementara itu, Malik tidak membatasi wakhr sama sekali

dalam hal ini. Inilah yang dinukil oleh Ibnu Al Mundzir'

Mayoritas ulama salaf dan khataf sependapat dengan kami

dalam hal imam tidak bertakbir terlebih datrulu hingga muadzin usai

mengumandangkan iqamat.

Al Qadhi Iyadh menukil pendapat tersebut dari mereka'

Pendapat Abu Hanifatr disandarkan pada riwayat Nabi sAw

yang bersdbda kepada Bilal:

l*r4;'l
"Jangan mendahuluiht dengan (ucapan) 'amin"" (HR' Abu

Daud)

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Faruktr, dari Al Awwam bin

Hausyab, daxi Abdlllatr bin Abu Aufa, ia berkata, "Saat Bilal

mengumandangkan i.l,Z[r e;'61i, Nabi SAW berdiri lalu bertakbir."

(HR. Al Baihaqi)
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Fuqaha beralasan, "Sebab saat muadzin mengumandangkan ( ii
ifUolr .-6;, dan imam tidak bertakbir, berarti muadzin berdusta."

Para sahabat kami dari kalangan ahli hadits, seperti Al
Baihaqi, Al Baghawi, dan lainnya, bersandar pada hadits Abu Qatadah
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

G'sj & trn liill:t t*;f iY

"Bila shalat telah ditegakkan, janganlah kalian berdiri hingga

melihatlar" (HR.Al Bukhari dan Muslim)

Jumhur fuqaha bersandar pada hadits Abu Umamah tadi, yang

disebutkan dalam kitab ini, hanya saja hadits tersebut lemah. Mereka

beralasan, "Iqamat adalah panggilan untuk shalat, dengan demikian

shalat tidak dimulai terlebih datnrlu kecuali setelah iqamat usai

dikumandangkan, sama seperti adz*rn."

Tanggapan untuk hadits Bilal ada dua poin:

Tanggapan pertama: Ini tanggapan terbaik, yang dikemukakan

oleh Al Baihaqi dan para ahli hadits; hadits tersebut dha'if dan

diriwayatkan secara mursal. Riwayat lain menyebutkan hadits tersebut

derigan bersanad, namun sanadnya lemah dan bukan apa-apa. Hadits
yang diriwayatkan oleh paxa perawi tepercaya adalah mursal.

Imam Ahmad meriwayatkan hadits tersebut dalam musnadnya

dengan sanad dari Abu Utsman An-Nahdi, ia berkata: Bilal berkata:

Rasulullah SAW bersabda:

'dr-\ i# 1

"Jangan mendahuluiht dengan (ucapan)'Amin'."

Al Baihaqi berkata, "Hadits.ini diartikan, Bilal mengucapkan

'amin'sebelum Nabi SAW mengucapkannya, karena itu Nabi SAW
bersabda:
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4,#r
'Jangan mendahuluiht dengan (ucapan) "Amin'"

Tanggapan lcedua: seperti yang dikemukakan oleh sahabat-

satrabat kami, yaitu bila dituntut demikian saat ada keperluan

mendesak di luar masjid, lalu Bilal meminta Nabi SAW untuk

memberi waktu sebentar agar tidak ketinggalan 'amin' yang

diucapkan Nabi SAW. Bukti atas alasan ini yaitu: terdapat jeda waktu

singkat antara ucapan 1i:flalr S-ti til dehgan ucapan iqamat terakhir di

mana iqamat bisa diselesaikan dengan sempuma dan Bilal bisa turut

serta bersama Nabi SAW di awal shalat, bahkan sebelum itu, sebab

Nabi SAW setelatr takbiratul ihram membaca doa iftitah, setelah itu

mengucapkan doa ta'av,udz, barulah membaca Al Faatihatr. Dengan

demikian, alasan kalni ini benar.

Sementara itu, hadits Ibnu Aufa statusnya lematr'

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Al

Haiiaj bin Farukh, ia bukan apa'apa)'

Abu Hatim berkata, "la guru yang tidak diketatrui hal

ihwalnya."

An-Nasa'i berkata, "Ia perawi lematr'"

Ad-Daraquthni berkata, "la perawi yang riwayatnya

ditinggalkan."

Itulah kata-kata mereka yang sangat gamblang. Disamping itu,

hadits tersebut juga memiliki sisi kelematran lain, yaitu Al Awam bin

Hausyab tidak bertemu dengan Ibnu Abu Aufa. Itulah yang

dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Ia tidak pernatr

mendengar hadits dari seorang satrabat pun, dan riwayatnya hanya

berasal dari tabi'in

Jawaban atas tanggapan mereka (berarti muadzin dusta) yaitu:

erti lif$lr f-ti til adalah waktu untuk memulai shalat sudah dekat.

At Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll Sf f



Itulah yang dikemukakan oleh ahli bahasa, fuqaha, dan ahli hadits.
Kata-kata seperti ini merupakan bentuk majaz musta'mal yangbagus,
sama seperti firman Allah SWT, "Kemudian apabila telah habis
iddahnya. " (Qs. Al Baqarah l2l: ng Maksudnya, bila hampir habis
masa iddahnya.

Dalam hadits disebutkan:

'^*F*n;GrU
' "Barangsiapa wuh{ di Arafah, maka telah sempurnalah

hajinya."

Maksudnya, hajinya hampir sempuma.

Sahabat-sahabat kami berargumen, "Sesuafu yang kami
wajibkan itu harus mereka lakukan sesuai tuntutannya, dengan

ryendahulukan takbiratul ihram sebelum muadzin mengumandangkan
(6>tLJr si6 :,i.,'

Cabang: Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa madzhab
kami adalah, makmum dan imam dianjurkan tidak berdiri terlebih
dahulu hingga muadzin usai mengumandangkan iqamat. Iturah yang
dikemukakan oleh penulis dan mayoritas fuqaha.

Penulis Al Hmi menyebutkan pada akhir bab: Adzan, "Orang
yang sudatr tua dan,l.amban gerakannya harus berdiri saat muadzin
mengumandangkan (6yllt F-U :ri) dan bagi yang gerakannya cepat
harus berdiri seusai muadzin mengumandangkan iqamat, agar
semuanya berdiri lurus di shaf pada saat yang bersamaan.

Cabang: Misalkan seseorang masuk masjid dan hendak
melakukan shalat sunah tahiyat masjid atau yang lain, kemudian
muadzin memulai iqamat sebelum ia takbiratul ihram shalat sunatr
tersebut, maka ia harus tetap berdiri, hanya saja tidak perlu shalat
tahiyat masjid, berdasarkan hadits shahih berikut ini:
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,,Bila shalat telah ditegaklun, *o* tidak ada shalat selain

shalat wajib."

Ia tidak boleh duduk, berdasarkan hadits shahih yang melarang

duduk di masjid sebelum shalat tatriyat masjid. Bila ia tetap berdiri,

bukan berarti ia siap untuk shalat berjamaatr sebelum muadzin usai

mengumandangkan iqamat, sebab saat itu waktu shalat berjamaatt

belum dimulai. Masalah ini secara tegas dikemukakan oleh Al

Baghawi dan lairurya, YffiB merupakan pendapat yang kuat.

Disebutkan dalam Az'Ziyadat karya Atu Ashim, "Ia duduk'"

Pendapat ini salatr, saya mengingatkan hal ini agar siapa pun tidak

teperdaya oleh pendapat ini.

Cabang: Bila shalat telah ditegakkan (iqamat telatr

dikumandangkan), sementara imam tidak ada atau pergi meninggalkan

jamaah, maka Syaikh Abu Hamid meriwayatkan madztrab kami dan

madztrab Abu Hanifatr, "Para makmum berdiri setelatr iqama!

dikumandangkan. " Pendapat ini rumit.

Disebutkan dalam kitab milik Shahihain:

€\; ,-? tr*Yi i>glr '*l $Y,

"Bila shalat telah ditegalckan, maka ianganlah ftalian berdiri

hingga melihatku'.' (HR. Al Bukhad dan Muslim)

Riwayat Muslim menyebutkan:

.C/ ; rt,r'tt,F,,;oxi>'Ar '*,1 sy

"Bila shalat telah ditegalclran, mafta ianganlah kalian berdir'i

hingga melihatht, (lrarena hal itu) menyedihkanht."
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Bila ada yang menyatakan: Disebutkan dalam shahih Muslim
dari Abu Hurairah RA, ia berkat4 "shalat telah ditegakkan untuk
Rasulullah sAw, lalu orang-orang berbaris sebelum beliau menempati
tempat beliau."

Jawaban kami adalah: para sarrabat berdiri setelah melihat
Rasulullah sAw keluar dari bilik kamar, sebelum beliau sampai di
tempat pengimaman beliau, seperti ditunjukkan oleh hadits Jabir bin
Samurah RA, ia berkat4 "Bilal mengumandangkan adzan saat.
matahari condong ke arah Barat, dan ia tidak mengumandangkan
iqamat hingga Nabi sAw keluar. Saat beliau keluar, Bilal
mengumandangkan iqamat saat melihat beliau.,,

Bila ada yang menyatakan: Disebrrtkan dalam shahih Muslim:
Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkat4 ..Iqamat telah
dikumandangkan, kami berdiri ralu meluruskan shaf sebelum
Rasulullah sAw keluar. setelah itu Rasulullah sAw dating, lalu
berdiri di tempat beliau mengimami.,,

Jawaban kami adalah: Ini dianikan bahwa peristiwa tersebut
terjadi pada sebagian waktu saja (arang), sementara normalnya adalah
seperti yang disebutkan dalam hadits Jabir bin Samurah. Atau,
maksud perkataan Abu Hurairah RA "sebelum beliau muncul,, adalah
"sebelum Rasulullatr SAW sampai ke kami".

2. Asy-syirazi berkata, "Berdiri hukumnya fardhu daram
shalat fardhu. Ini berdasarkan riwayat umran bin Al Hushain
RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

* "r* W{ iy t+t* W .f rp Ci6 k
'shalatlah dengan berdirl Bila hau tidak mampu maka'(shalatlah)
dengon duduh Bila kamu tidah mampu juga maka (shatattah)
dengan berbaring.,,
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Berdiri tidak wajib dalam shalat sunah, sebab Nabi sAW

shalat sunah di atas kendaraan dengan duduk, dan shalat sunah

itu banyak jumlahnya. Andai berdiri dalam shalat sunah

hukumnya wajib, maka akan memberatkan, sehingga shalat-

shalat sunah tidak bisa dilakukan'."

Penjelasan:

Hadits umran RA diriwayatkan oleh Al Bukhali dengan

lafaztrrya.sl

Menurut pendapat yang masyhur, Hushaiq adalatr seorang

satrabat.

Pendapatlainmenyatakanbalrwaiatidakmasuklslam.

Kuniyah umran adalah Abu Nujaid. Ia masuk Islam pada

tahun terjadinya Perang Khaibar. Ia berasal dari Khuza'atr, tinggal di

5' Al Husain adalatr putra Ubaid bin lftalaf bin Ubaid bin Natrm bin Hudzaifah'

Nasabnya berujung pada Amnr Al Khuza'i.
fUnu at Atsir Uertata, "statusnya adalah sahabat namun keislamannya

diperdebatkan."
Setelatr itu Ibnu Al Atsir menyebutkan sanad, "Ismail bin Ubaidullah dan

perawi-perawi lain dengan sanad masing-masing, hingga Muhaqmad bin Isa

il"ng"U'""[* kepada kini, anmad bin Mani menceritakan kepada kami, Abu

Mu'Iwiyatr mengabarkan kepada kami dari Syu'aib bin Syabbatr, dari Al Hasan,

dari Umran bin Husain, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada ayahku:

'&1.';silfii i,i :s' Ct4q1 ;e\\i &U* 'ii6 
qtt#r'# € li;'t' s-

pS $ l'6uyJu' ff uria'&l I cAtl ii;'t,,i 96:P' *J.r. s'6ct'ji;t

p u iy?t i*i$t#i,'.t, ,s,i stst;ptt;;.-r5i;ir !'Jhv-it'P
4

,wahai Hushain berapa boryak nhan yang ltou sembah hari inr2' Ayahku

menjawab, .Tujuh, enam d'i bumi dan satu di langit'. Beliau lalu bertanya,'Mana di

antira mireka'yang kau sembah demi cinta dan rasa tah.tmu?' Ayahku menjawab,
.Yang ada di langil. Beliau lalu bersabda,'Wahai Hushain, kalau kau masuk Islam

maka pasti aku aiari dua kalimat yang berguna untuhnu''

Saat ayatrku masuk Islam, alaUtu berkata, 'Wahai Rasulullah, ajarkanlah dua

kalimat yang pernatr kau janjikan kepadaku'. nas{utlah lalu- bersabda,' ucapkan, _ya
iurh, ini^t oaon p"i"niun tcpiaatu dan lin&tngilah ahu dari leburukan

jiwaku'."
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Bashrah, dan menjabat sebagai qadhi di sana, namun setelah itu ia
mengundurkan diri. Ia meninggal dunia di Bashrah pada tahun 52H.

Hadits Nabi SAW, tentang shalat sunah di atas kendaraan,
adalah hadits shahih riwayat Al Bukhaxi dan Muslim dari Ibnu Umar,
Jabir, Anas, dan Amir bin Rabi'atr RA.

Masalah:

Berdiri dalam shalat fardhu hukumnya wajib, berdasarkan
iima'- orang yang mampu shalat,berdiri tidak sah shalatnya kecuali
dengan berdiri. Bahkan, sahabat-satrabat kami berkata, "Andai
seorang muslim berkata, 'Aku membolehkan shalat fardhu dengan
duduk tanpa udzur', atau, 'Berdiri dalam sharat fardhu tidak wajib',
maka ia telah kafir, kecuali ia baru masuk Islam.,'

Cabang: Tentang berdiri dalam shalat fardhu.

Pertama: satrabat-sahabat kami berkat4 "Berdiri disyaratkan
harus tegak. Permasalahannya yaitu, apakatr disyaratkan berdiri secara
teisendiri tanpa bersandar? "

Terdapat beberapa pendapat, dan pendapat paling kuat dan
yang dipastikan oleh Abu Ali Ath-Thabari dalam Al lfshah, Al
Baghawi, dan lainnya, juga dibenarkan oleh Al eadhi Abu Ath-
Thayib dalam At-Ta'liq, serta Raf i, adalah: Misalkan seseorang
bersandar di dinding, atau bersandar pada tOngkat yang bila
tongkatnya diambil pasti jatuh, maka shalaflrya sah, namun hukumnya
makruh, sebab ia disebut shalat dengan berdiri.

Kedua: Tegak dalam berdiri disyaratkan, dan tidak satr berdiri
dengan cara bersandar bila mampu berdiri sendiri.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib meriwayatkan pendapat ini dari
Ibnu Al Qaththan, dan pendapat ini dipastikan oleh Imam Al
Haramain serta Al Ghazali.
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Ketiga: Boleh bersandar pada sesuatu yang bila sandarannya

diambil maka orangnya tidak jatuh. Bila tidak seperti itu hukumnya

juga tidak boleh. Ini berlaku pada sandaran yang tidak termasuk

kategori berdiri. Biia seseorang bersandar pada sesuatu yang jika

kedua kakinya diangkat dari lantai maka masih bisa berdiri, berarti

shalatrya tidak sah, tanpa ada perbedaan pendapat, sebab ia tidak

disebut berdiri, namun menyandarkan dirinya pada sesuatu. Bila yang

bersangkutan tidak mampu berdiri secara mandiri, maka ada dua

pendapat:

l. Ia wajib berdiri tegak dengan bersandar, karena ia masih mampu

tegak. Ini pendaPat Yang kuat.

2. Tidak wajib tegak, dan ia boleh shalat dengan duduk'

Standar tegak yang disyaratkan dalam berdiri adalatl tegaknya

tulang punggung. Orang yang m.mpu berdiri tidak boleh miring ke

salah satu sisi tubuh dengan menyimpang dari sunatr berdiri, juga

tidak boleh berdiri dengan membungkuk hingga sebatas ruku. Bila

membungkuk rulmun tidak sampai pada batas ruku, hanya hampir

mendekati batas ruku, maka ada dua pendapat:

1. Tidak sah, karena berdiri seperti ini tidak disebut berdiri tegak' Ini

pendapat terkuat.

2. Sah, karena berdiri seperti itu memiliki inti yang sama'

Bila menundgkkan kepala tanpa membungkuk, maka shalatnya

sah, tanpa ada perbedaan'pendapat, karena ia berdiri dengan tegak.

Bila tidak mampu berdiri kecuali dengan alat Bantu, kemudian

bila bangun tidak merasa sakit, maka ia wajib menggunakan alat

Bantu. Bisa dilalarkan dengan cara orang lain membantunya berdiri

secara sukarela, atau dengan memberi upatr normal bila memang ada'

Itu semua berlaku bagi orang yang mampu berdiri dengan

tegak. Sementara bagi yang tidak mampu, misalnya bagi orang

bungkuk atau karena faktor usia maka tegaknya telatr mencapai batas
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ruku, maka ia tetap wajib berdiri, kemudian bila hendak ruku, posisi
rukunya sedikit lebih ke bawah bila mampu. Inilatr pendapat yang
kuat, dan inilah yang dipastikan oreh fuqaha Irak, Al Mutawalli, Al
Baghawi, dan dinyatakan oleh Asy-Syafi,i.

Ar-Rafi'i berkata, ..Inilah 
madzhab kami.,,

Ibnu Kajj menukil seperti itu dari tulisan Asy-Syafi,i.

Imam Al Haramain dan Al Ghazali berpendap at, ,,ra wajib
shalat dengan duduk."

Imam Al Haramain dan Al Ghazali berkata, ,.Bila ia mampu
ruku dan sujud, namun tidak mampu berdiri karena suatu penyakit di
punggung yang membuatnya tidak bisa membungkuk, maka ia tetap
wajib berdiri, kemudian ruku dan sujud sebatas kemampuan, lalu
menegakkan tulang punggung sebisanya. Bila tidak mampu, maka ia
cukup membungkukkan leher dan kepala. Bila ia memerlukan alat
bantu penopang, atau untuk dijadikan sandaran, maka ia wajib
menggunakan alat bantu. Bila ia tidak mampu membungkuk sama
sekali, maka ia cukup berisyarat untuk ruku dan sujud. Bila ia mampu
berdiri dan berbaring, namun tidak mampu duduk, maka Ar Baghawi
berpendapat, "Ia duduk dengan berdiri, sebab berdiri itu juga duduk,

Penjelasan tentang masarah-masalah tidak mampu berdiri serta
bagian-bagiannya akan disebutkan pada bab: Shalat orang sakit, saat
Asy- S yirazi menyebutkannya.

Cabang: Pendapat para ulama mengenai bersandar pada
sesuatu ketika berdiri.

Uraian madzhab karni telah kami jelaskan sebelumnya.

Al Qadhi Iyadh menjelaskan dalam pembahasan shalat malam,
dalam syarh Muslim: salaf berbeda pendapat tentang bolehnya
bergantung pada tali dan semacarnnya ketika shalat sunah karena
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lamanya. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Hudzaifah melarang hal itu,

sementaxa yang lain memberi keringanan dalam hal itu, ia berkata,

..Bersandar pada tongkat hukumnya boleh dalam shalat sunah,

berdasarkan kesepakatan, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari

Ibnu Sirin, yang memakruhkan."

Mujahid berkat4

kemampuannya."

"Patralanya berkurang

Sementara itu, tentang bersandar dengan tongkat ketika shalat

fardhu, Malik dan mayoritas fuqaha melarangrya, "Orang yang

bersandar pada tongkat, tembok, atau semacaillnya, yang bila

sandarannya diambil maka pasti jatuh, berarti shalatnya tidak satr."

Abu Dzar, Abu Sa'id Al Khudri, dan beberapa kalangan

satrabat dan khalaf membolehkan hal itu, selama tidak dalam kondisi

terpaksa. Dan cara seperti ini lebih baik daripada shalat dengan duduk'

Masalah kedua: Misalkan seseorang berdiri di atas satu kaki, maka

shalatnya s&, namun makruh. Bila memiliki udanr (pincang

misalnya) maka shalatnya sah, tanpa makruh. Makruh hukumnya

berdiri dengan nienempelkan kedua kaki, karena kedua kaki harus

direnggangkan. Malauh meletakkan salatr satu kaki sedikit ke depan,

sementara yang satunya lagl sedikit ke belakang. Dianjurkan

menghadapkan jari-iari kaki ke aratr kiblat.

cabang: Tentang merenggangkan kedua kaki saat berdiri.

Ibnu Al Mundzir berkata "Malik, Ahmad, dan Ishaq

berpendapat, 'Tidak apa-apa'. Inilah pendapatku, selain sebagai

konsekuensi madzhab kami."

Masalah lcetiga: Memperlama berdiri lebih baik daripada

memperlama ruku dan sujud. lni berdasarkan hadits Jabir: Rasulullah

SAW ditanya tentang shalat, seperti apa yang paling baik, lalu beliau

menjawab, "Yang lama berdirinya." (HR. Muslim)
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Maksud qunut adalah berdiri. Memperlama sujud lebih baik
daripada memperlama rukun-rukun shalat lainnya, selain berdiri. Ini
berdasarkan hadits Abu Hurairatr RA, batrwa Rasulullatr sAw
bersabda:

"Jarak terdekat seorang hamba dengan Rabbnyo adalah pada
saat sujud, maka perbanyaklah doa.,, (HR Muslim)

Sekelompok ulama berpendapat, ,'Memperlama ruku dan sujud
lebih baik daripada memperlama berdiri."

Pendapat itu disebutkan oleh At-Tirmidzi dan Al Baghawi
dalam Syarh As-Sunnah, berdasarkan sabda Rasulullatr SAW:

ial'tt UKv tc ;3 ;:, ,y qtik- 6 L?:-il

"Paling dekatnya seorang to^oo dengan Rabbnya adarah pada
saat sujud, maka perbanyaklah doa.,, (HR Muslim)

Beliau bersabda:

2rL\t rF.;',*
"Hendaklah engkau memperbanyak sujud.. (HR. Muslim)

sebagian sahabat kami berpendapat seperti itu, sementara
Ahmad bin Hanbal bersikap abstain dalam hal ini dan tidak memberi
keputusan apa pun.

Ishaq bin Ratrawaih berkat4 "pada siang hari memperbanyak
ruku dan sujud merupakan perbuatan yang rebih utama, sementara
pada malam hari memperlama berdiri merupakan perbuatan yang
lebih utama, kecuali seseorang sering.shalat malam, dalam hal ini
memperbanyak ruku dan sujud lebih utama baginya, karena pada saat
itu ia membaca hapalannya dan mendapat banyak keuntungan dari
banyaknya ruku serta sujud.,'

ial.'jttr;iGLL';i ;:, u'dt\k 6 t-ii
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At.Tirmidziberkata,..Adanyalshaqmenyatakandemikian
karena mereka menyebutkan sifat shalat Nabi SAw pada malam hari

yang lama berdiri, sementara tidak demikian dalam shalat pada siang

hari."

Landasan kami atas rincian memperlama berdiri adalah hadits,

,,Shalat terbaik adalah yang lama berdirinya." Juga riwayat dari Nabi

sAw, batrwa beliau memperlama berdiri melebihi lamanya ruku dan

sujud,selaindzikirsaatberdiriadalahbacaarrAlQur.ldanbacaan
ei Qur'an lebih baik daripada bacaan doa ruku dan sujud'

Masalah Keempat; Ukuran yang diwajibkan dalam

adalatr selama bacaan At Faatiha}r, dao selebihnya tidak

sedangkan ukuran yang diwajibkan dalam ruku dan sujud

sebatas minimal thuma' ninah, dartselebihnya tidak wajib'

Jikaseseorangberdiri,ruku,danzujudlebihdaribatassah,
maka apakah semuanya (batas wajib plus tambatran, penl.) berlaku

wajib? Apakah yang diwajibkan hanya sebatas yang mencukupi'

sementara yang lain dinilai sunatr? Ada dua pendapat masyhur yang

dikemukakan oleh fuqatra Khurasan, dan pendapat terkuat yaitu'

semurmya berlaku wajib. Pendapat ini dipastikan oleh Syaikh Abu

Muhammad dalam bukunya yang bedudul At'Tabshirah. Kedua

pendapat ini sama seperti dua pendapat tentang mengusap seluruh

L.pula, tentang unta yang dibayarkan untuk z*at dari hasil rampasan

perang, dan unta yang dikurbankan sebagai ganti kambing'

Penulis At-Tatimmah menjelaskan: Kedua pendapat tersebut

didasarkan pada masalah kelebihan dalam zakat ditolelir ataukatl

terkait dengan hukum fardhu? Manfaat perbedaari pendapat dalam hal

lantanya berdiri, ruku, sujud, dao mengusap kepala' terlihat pada

banyaknya pahala; pahala sesuatu yang diwajibkan lebih banyak dari

sesuatu yang disunahkan

Masalah lrclima: Jika seorang prajurit mengintai musuh, lalu

masuk waktu shalat, namun bila ia berdiri pasti terlihat oleh musuh,

berdiri

wajib,

adalah
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atau misalnya para prajurit duduk di tempat tersembunyi, yang bila
berdiri pasti terlihat oleh pihak musuh sehingga rencana yang telah
diatur akan berantakan, maka mereka boleh shalat dengan duduk, dan
wajib mengulang shalat, karena hal ini jarang terjadi.

Al Mutawalli ber-pendapat tentang prajurit yang diintai, "Bila
ia shalat dengan berdiri, dikhawatirkan akan dijadikan target serangan
musuh, maka ia boleh shalat dengan duduk dan shalatnya sah menurut
pendapat yang kuat."

Tentang sah tidaknya shalat seorang prajurit yang tengah
bersembunyi di tanah rendatr dengan cara duduk, ada dua pendapat.
Menurutku (An-Nawawi), pendapat terkuat yaitu, ia wajib mengulang
shalat.

Masalah lneno*rBoleh shalat sunah dengan duduk, meskipun
mampu berdiri. Ini berdasarkan ima'. Dalilnya adalah hadits-hadits
shahih yang telah kami sebut sebelumnya dan hadits-hadits lain yang
masyhur dalam kttab shahih,hanyasaja patralanya separuh dari pahala
orang yang shalat dengan berdiri. Ini berdasarkan hadits umran bin
Hushain RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

t'tat ri'*2),^1" t"2v gV A Jbl'* *.G ,)* U
*Yat il e.nr *.g ,rb u)

"Barangsiapa shalat dengan berdiri, maka itu lebih utama.
Barangsiapa shalot dengan duduh maka ia mendapat separuh
pahala orang yang shalat dengan berdiri. Barangsiapa sharat
dengan berbaring, maka ia mendapat separuh pahala orang
yang shalat dengan dudulc" (HR. Al Bukhari)

Maksud tidur dalam hadits ini adalah berbaring.

Jika seseorang shalat sunatr dengan berbaring dan berisyarat
dengan kepala, padatral ia mampu berdiri dan duduk, maka berkenaan
dengan sah tidaknya shalat ini, ada dua pendapat:
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Pertama:Tidaksah,karenabentukshalatnyahilangtanpa
adanyaudzur.InilahpendapatterkuatmenurutlmamAlHaramain.

Kedua:Sah, berdasarkan hadits Hushain:

''?' ' ( 'i;e) ,u t-r2v ,tL, a', [;i * *.o ,tV A
rs.u)l rt, . ,,. relill r.f -br)'u *.e 'b i')
,,Barangsiapa shalat dengan berdiri, maka itu tebih utama'

Barangsiapa shalat dengan duduh maka ia mendapat separuh

pahalaorangyangshalatdenganberdiri.Barangsiapashalat
dengan berbaring, maka ia mendapat separuh pahala orang

yang shalat dengan duduk'(HR' Al Bukhari)

Shalat sunah yang dilakukan dengan cara duduk atau berbaring

lantaran tidak mampu berdiri atau duduk, pahalanya sama seperti

shalat yang dilakukan dengan cara berdiri, tanpa ada perbedaan

pendapat, sama seperti shalat fardhu dengan cara duduk atau berbaring

lantaran lemah, yang patralanya sama seperti shalat fardhu yang

dilakukan dengan cara berdiri

Haditstersebuttentangshalatsunahyangdilakukandengan
cara duduk atau berbaring, padatral yang bersangkrrtan mampu shalat

berdiri. Penjelasan kami ini berlaku sama untuk seluruh shalat sunah

mutlak dan rawatib, shalat Id, shalat htsuf,dan shalat Istisqa'.

Fuqatra Khurasan meriwayatkan pendapat lain, ''Tidak boleh

shalat ld,.htsuf, dan Istisqa' dengan cara duduk bila mampu berdiri,

sama seperti shalat fardhu." Pendapat ini dipastikan oleh Ibnu Kajj'

Pendapat im nYeleneh dan lemah.

Berkenaan dengan shalat jenazah, tulisan-tulisan Asy-Syaf i

tentang masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab:

Tayamum. Telatr disebutkan pula pendapat sahabat-sahabat kami'
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Pendapat pertama: Madztrab kami berpendapat bahwa tidak
sah shalat jenazah dengan cara duduk bila mampu shalat dengan cara
berdiri, sebab berdiri merupakan rukun paling agung dalam shalat
jenazah.

Pendapat kedua: Boleh.

Pendapat lcetiga: Bila hukumnya wajib maka tidak boleh
shalat dengan cara duduk. Namun bila hukumnya tidak wajib maka
boleh shalat dengan cara duduk.

Ar-Rafi'i berkata, "Bila kita bolehkan shalat sunah dengan
berbaring, meski mampu shalat dengan berdiri, maka bolehkah hanya
berisyarat pada saat ruku dan sujud? Ataukah disyaratkan harus ruku
dan sujud seperti pada shalat dengan duduk?"

Imam Al Haramain berkata, "Menurut kami, orang yang boleh
shalat dengan berbaring tidak boleh menyebut rukun-rukun dzikir,
seperti tasyatrud dan takbir hanya disebut di dalam hati.,,

Pernyataat Imam Al Haramain itu perlu diperhatikan, karena
membaca dzikir shalat hanya di dalam hati sama sekali tidak sah,
sebab itu berarti shalat tidak lagi memiliki wujud.

Keringanan yang disebu&an dalam hadits hanya dalam hal
berdiri dan duduk, maka selain (dalam hal berdiri dan duduk) tetap
berlaku sebagaimana mestinya.

3. Asy-syirazi berkata, ..Kemudian berniat. Niat adalah
salah satu fardhu shalat. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW;

'Sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niat, dan
sesungguhnya setiap orang mendapathan yang diniatkan,.

shalat adalah ibadah mahdhah, karena itu shalat tidak sah
tanpa niat, sama seperti puasa. Tempat niat adalah hati, maka
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bila seseorang berniat di hati dan tidak diucapkan secara lisan,

niatnya tetap sah.

sebagian sahabat kami berpendapat, "Berniat di hati dan

diucapkan secara lisan."

Pendapat itu tidak benar, karena niat adalah berkehendak

dengan hati."

Penjelasan:

Hadits: 
:

,s;6,f it FJ]:il::6r, i(itri uit

,,sesungguhnyil amalan-amalan itu berdasarkan niat, dan

sesungguhrtya setiap orang mendapatkan yang diniatlan' " (HR'

Al Bukhari dan Muslim)

Redaksi ,ibadatr mahdhah" mengindikasikan batrwa shalat

tidak satr tanpa niat, sama seperti puasa.

Penulis menganalogikan shalat dengan puasa karena adanya

nash khusus berkenaan dengan puasa, yaitu:

,ptnibt'#-t P.?Vr
,,Tidak ada puasa bagi orang yang tidak menyatulcan fterniat)

puwa sejakmalam hari."

Qiyas tersebut gugur dengan masalatr menghilangkan najis,

sebab menghilangkan najis juga ibadatr mahdhah. Seharusnya penulis

menyatakan (caranya adalah berdasarkan tindakan) seperti yang ia

kemukakan dalam niat wudhu untuk mengecualikan masalah

menghilangkan najis.

Masalah:

menjadi tidak sah.

Niat hukumnYa fardhu, dan tanpa niat shalat
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Ibnu Al Mundzir dalam Al Isyraf dan Al lima', Syaikh Abu

Hamid Al Isfirayini, Al Qadhi Abu Thayyib, pemilik Asy-Syamil,

Muhammad bin Yahya, dan lainnya, menukil pendapat ijma' ulama,

batrwa shalat tidak sah tanpa niat.

Penulis Al Bayan menuturkan riwayat dari Ahmad tentang

tidak satrnya shalats2 tanpa niat.

Hal ini harus diperhatikan, mana yang lebih wajib; bila

seseorang berniat di hati darr tidak diucapkan secara lisan, hukumnya

sah menurut madztrab. Inilatr yang dipastikan oleh jumhur.

Ada pendapat lain yang disebutkan oleh An-Nawawi dan

lainnya.

Penulis Al Hav,i menyatakan, "Pendapat dikemukakan oleh

Abu Abdullatr Az-Zulbuir, adalah batrwa niat di hati saja tidak satr

hingga yang ada di hati disatukan dengan ucapan lisan, sebab Asy-

Syafi'i menyatakan dalam masalatr haji, "Bila seseorang berniat haji

atau umrah, maka itu sudatr cukup (baca: satr) meski tidak diucapkan

secara lisan." Haji tidak szrma seperti shalat yang niatnya tidak satr

tanpa diucapkan.

Sahabat-sahabat kami berkata "Penukilan ini salah, dan yang

dimaksud mengucapkan niat dengan lisan oleh Asy-Syaf i bukanlah

yang ini, ruunun maksudnya adalatr membaca takbir. Bila yang

bersangkutan mengucapkan niat dengan lisan namun tidak berniat di

hati, maka shalatnya tidak sah, berdasarkan ima'.. Demikian ima'

52 Seperti inilatr redaksi manuskrip yang rancu dan tidak jelas, padahal pendapat
Ahmad seperti yang disebutkan dalam Al Mughni,'Niat adalah maksud, dan
tempatnya adalah di hati. Pengucapan niat di lisan hanyalah penegasan. tsila
shalatnya wajib, maka seseorang wajib bemiat shalat secara terperinci, baik niat
shalat Zhuhur, Ashar, maupun shalat lainnya. Ia perlu memaksudkan dua hal, yaitu
niat secara umum dan niat secara spesifik."

Para sahabat kami berbeda pendapat dalam hal niat shalat fardhu, sebagian
berpendapat bahwa tidak perlu niat, sebab shalat fardhu tidak memerlukan niat.

Penulis menyebutkan perbedaan pendapat para pengikut Imam Ahmad, "Wajib
menentukan secara spesifik. "
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yang dinukil oleh para sahabat dalam masalatr ini. Bila seseorang

berniat shalat Zhuhur di hati namun lisannya mengucapkan shalat

Ashar, maka yang berlaku adalatr shalat Zhuhur'"

cabang: sahabat-satrabat kami berbeda pendapat tentang niat,

rukun atau syarat?

An-Nawawi dan mayoritas sahabat kami berpendapat, "Niat

adalah salah satu fardhu dan rukun shalat, sama seperti takbiratul

ihram,membaca bacaaan ruku, dan lainnya."

Sekelompok sahabat kami berpendapat, "Niat adalah syarat sah

shalat, sama seperti menghadap kiblat dan thaharah." Pendapat ini

dipastikan oleh Al Qa.dhi Abu Thayyib dalam At-Ta'liq danlbnu Ash-

Shibagh, serta dipilih oleh Al Ghazali

Syaikh Abu Hamid menuturkan pendapat dalam At-Ta'liq,

awal bab: Hal-Hal yang Mengesahkan Shalat.

Ibnu Al Qadhi dan Al Qatral berpendapa! "Menghadap kiblat

adalah rukun shalat."

Pendapat yang benar dan masyhur yaitu, menghadap kiblat

adalah syarat, bukan rukun.

4. Asy-Syirrui berkata, .(Niat harus menyertai takbiratul

ihram, karena takbir adalah fardhu shalat pertama. Dengan

demikian, niat harus menyertainya."

Penjelasan:

Asy-Syafi'i dalam Al Mukhtashar menjelaskan, "Saat

talrbiratul ihram, orang yang bemiat untuk shalat langsung takbir,

tidak setelatr atau sebelumnya."

Al Ghazali dan lainnya menukil teks Asy-Syaji'i ini dengan

redaksi berbeda: Asy-Syafi'i berkata, 'Niat shalat diucapkan saat

t akb ir atul ihr am, tidak sebelum atau setelahnya. "
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Sahabat-sahabat kami berkata, "Niat adalah maksud. Caranya
adalah menghadirkannya di benak ketika shalat, dan hal-hal lain yang
perlu disebutkan, misalnya niat shalat Zhuhur. Selanjutnya
pengetahuan ini dimaksudkan secara berbarengan dengan permulaan

takbiratul ihram, dan terus disertakan hingga takbiratul ihram usai.
Menyertakan niat seusai takbiratul ihram tidaklah wajib, namun
disyaratkan tidak melakukan atau membuat sesuatu yang

membatalkan niat. Misalnya seseorang bemiat keluar di sela-sela

shalat, maka shalatnya batal."

Abu Hanifah dan Ahmad berkata, "Niat boleh didatrulukan
sesaat sebelum talcbiratul ihram jika tidak ada suatu hal yang

menghalangi shalat."'

Abu Hanifatr berkata, "Niat hanrs didatrulukan sebelum
takbiratul ihram, setelatr niat seseorang bertakbir tanpa adanya jeda,

dan hal ini tidak wajib pada saat takbir."

Abu Yusuf dan murid-murid Abu Hanifatr lainnya berkata,

"Bila seseorang keluar meninggalkan rumatr dengan niat shalat
Zhuhur bersama imam, kemudian ia sampai di masjid saat imam
tengah shalat, lalu ia memulai shalat bersama imam, namun di
benaknya tidak terlintas melakukan shalat Zhuhur, maka shalatnya
tetap sah."

Cabang: Syaikh Abu Hamid dalam At-Ta'liq menjelaskan

masalatr ini: Asy-Syaf i menjelaskan 
-dalam 

pembahasan tentang
kafarot-, "Seseorang berniat saat menebus kafarat atau sebelum
menebus kafarat."

' Sebagian sahabat kami ada yang berpendapat, "Orang wajib
berniat kafarat saat menebusnya, sama seperti shalat. Maksud
perkataan Asy-Syaf i 'atau sebelum menebus kafarat' maksudnya
adalatr sesaat sebelumnya dengan mengingat niat, supaya ia selalu
ingat pada niat saat menebus kafarat."
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Sahabat kami yang lain berpendapat, "Niat boleh disebutkan

terlebih dahulu sebelum menebus ftafarat." Pemilik pendapat ini

membedakan antara kafarat dengan shalat pada tiga hal:

Pertama: Niat shalat lebih kuat, maka disyaratkan disebut

Kedua:Kafaratdanzakatadaniatnya,makaniatperlu
didahulukan, berbeda dengan shalat.

Ketiga: zakal dan kafarat boleh didatrulukan sebelum

waktunya, maka niahya boleh didahulukan, tidak seperti shalat.

5. Asy-syirazi berkata: Bila shalat yang hendak dilakukan

adalah shalat fardhu, maka wajib menentukan niat dengan

berniat shalat Zhuhur atau Ashar, guna membedakannya dengan

shalat yang lain."

Lantas,apakahniatfardhuwajibbaginya?Adadua
pendapat:

Pertama: Abu Ishaq berpendapat, ''Wajib baginya untuk

membedakan antara Zhuhur yang ia kerjakan dengan Zhuhur

yang dikerjakan oleh anak kecil, dan Zhuhur yang dilakukan

seorang diri kemudian ia menemui jamaah, lalu shalat bersama-

sama.tt

Keduaz Abu Ati bin Abu Hurairah berpendapat, "Ia cukup

berniat shalat Zhuhur dan Ashar, sebab Zhuhur dan Ashar tidak

menyatu dalam tanggungan orang yang bersangkutan selain

sebagai amalan fardhu. Ia juga tidak wajib berniat menunaikan

pada waktunya (ad.a) atau mengganti di luar waktunya (qadha).

Sebagian sahabat kami berpendapat, "Ia wajib berniat

qadha."
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Namun pendapat pertama itulah yang disebutkan dalam
tehs.

BiIa ada yang berpendapat tentang orang yang shalat di
saat mendung dengan berijtihad dan ternyata ijtihadnya tepat
setelah waktu shalat tersebut tiba, maka hukum shalatnya sah,

meski dalam perkiraannya ia melaksanakan shalat tersebut di
dalam waktunya.

Disebutkan dalam pembahasan tentang orang yang
menjadi tawanln: Bila bulan tidak jelas dan samar bagr
seseorang, lalu ia puasa safu hari berdasarkan ijtihad, namun
ternyata hari itu bertepatan dengan bulan Ramadhan atau
setelahnya, maka hukum puasrnya sah, meski menurut
perkiraannya ia puasa bulan Ramadhan.

Penjelasan:

Bila seseorang hendak melakukan shalat f.rdlru, maka ia wajib
bemiat dua hal tanpa adanya perbedaan pendapat dalam hal ini.

Pertama: Melakukan shala! ymg membedakan dengan

amalan-amalan lain, dan tidak cukup dengan mengingat shalat yang

sama di hati saja, sementara dalam tataran prakteknya lupa.

Kedua: Menentukan shalat

Zruhur, Ashar, maupun yang lain.
berniat fardhmya waktu, maka

dikemukakan Ar-Raf i:

Pertama: Sah.

yang hendak dilakukan, baik
Bila yang bersangkutan hanya

ada dua pendapat, seperti

Kedua: Tidak sah, sebab shalat yang belum dikerjakan dan

tertinggal yang diingat oleh yang bersangkutan turut membaur, karena

sama-sama fardhu di waktunya. Ini pendapat yang kuat.

530 ll et uoi^i'syarah At Muhadzdzab



Seandainya seseorang berniat shalat Jum'at di luar hari Jum'at

sebagai pengganti shalat Zhuhur, maka shalatnya tidak sah. Inilah

yang benar dan inilatr yang dipastikan oleh sahabat-sahabat kami.

Ar-Raf i menuturkan pendapat lain, "Shalatnya sah dan ia

telah mendapatkan Zhuhur." Pendapat ini jelas-jelas salah' Shalat

Jum'at tidak sah dilakukan dengan niat shalat Zhuhur secara mutlak,

dan tidak satr dengan niat Zhufuur terbatas bila kita katakan bahwa

shalat Jum'at adalah shalat Zhuhur itu sendiri'

Bila kita katakan batrwa shalat Jum'at adalah shalat Zhuhur

terbatas, maka shalatrYa sah.

Satrabat-sahabat kami berbeda pendapat dalam syarat

menyertakan beberaPa hal :

Pertama: Menyertakan fardhu. Ada dua pendapat, seperti

disebutkan penulis, dan menurut pendapat yang kuat, seperti

dikemukakan oleh mayoritas fuqaha, menyebut fardhu disyaratkan,

baik shatat yang dilakukan berstatus qadha (pengganti di luar waktu)

maupun ada' (dilakukan pada waktunya).

Mereka yang menguatkan pendapat ini adalatr Abu Hamid, Al

Qadhi Abu Ath-Thayib, dan Al Baghawi.

Ar-Rafi'i berkata, "Tidak ada bedanya apakahorang yang

berniat sudatr baligh ataukah masih anak-anak." Pendapat ini lemah,

dan yang benar yaitu, anak kecil tidak disyaratkan merryebutkan niat

shalat fardhu, sebab bagaimana ia bemiat shalat fardhu sementara ia

sendiri belum wajib shalat? Pendapat ini secara tegas dikemukakan

oleh penulis Asy-Syamil dan lainnya.

Kedua: Disandarkan kepada Allah SWT, misalnya dengan

berkata, *Untuk Allah atau kewajiban Allah'"

Namun menurut pendapat terkuat, penyandaran ini tidak

disyaratkan.
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Kedua pendapat tersebut telatr dijelaskan sebelwnnya dalam

niat wudhu.

Imam Al Haramain meriwayatkan, "Penyandaran tersebut

disyaratkan seperti yang ia nukil dari penulis ArTalkhish dan

lainnya."

Ketiga: Menyebut qadha danada'. Ada empat pendapat:

l. Keduanya tidak disebutkan. Ini berdasarkan dalil yang tadi telatr

disebutkan oleh penulis. Ini pendapat yang paling kuat.

2. Keduanya disyaratkan. Mereka yang mengemukakan pendapat ini
menanggapi teks Asy-Syafi'i tentang orang yang shalat saat

mendung lalu berijtihad, atau tentang orang yang menjadi
tawanan, "Keduanya mendapatkan udzur. "

3. Niat qadhasaja yang disyaratkan, sementara ada'tidak.Pendapat
ini dikemukakan oleh penulis dan lainnya. Ada' memiliki
perbedaan dalam hal waktu, tidak sama seperti qadha.

4. Bila yang bersangkutan memiliki tanggungan shalat yang

tertinggal, maka ia disyaratkan bemiat melakukan shalat yang
waktunya tiba. Namun bila ttdak memiliki tanggungan shalat,

maka tidak disyaratkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Penulis
At Hmti.

Sementara itu, bila ia memiliki satu atau beberapa shalat yang
tertinggal, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat; ia tidak
diwajibkan berniat mengganti shalat Zhuhur pada hari Kamis
misalnya, dan cukup bemiat shalat Zhuhur, dan Zhuhur yang

tertinggal bila kita syaratkan nrat qadha.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib, pemilik Asy-Syamil, dan lainnya
menjelaskan, "Jika seseorang mengira waktu shalat telah usai, lalu ia
mengerjakan shalat tersebut dengan niat qadha, padahal waktunya
masih ad4 maka shalatnya sah." Tidak ada perbedaan pendapat dalam
hal ini.
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Asy-Syafi,i berkata, "Jika seseorang shalat di saat mendung

dengan niat ada'(mengerjakan shalat pada waktunya), sementara itu

ia mengira waktunya masih ad4 padahal ia shalat di luar waktu, maka

shalatnya sah." Pendapat ini dijadikan pedoman bahwa 11gat qadha

tidak disyaratkan. Demikian penjelasan sahabat-sahabat kami dalam

hal ini.

Ar-Rafi'i berkata, "Anda boleh bilang batrwa perbedaan

pendapatdalam syarat niatada' untukpelaksanaan shalat di waktunya

dan niat qadhauntuk shalat di luar wakhrnya atau sebaliknya' Seperti

inilatr penjelasan mereka. Sementara perbedaan pendapat tentang

satrnya qadha dengan riat ada' atau sebaliknya tidak terlihat dengan

jelas, sebab bila niat ini disebutkan melalui ucapan lisan orang atau di

hati sementara ia tidak memaksudkan makna yang sebenarnya,

seharusnya niatnya satr tanpa adanya perbedaan pendapat. Bila yang

bersangkutan memaksudkan artinya, seharusnya niatnya tidak sah

tanpa adanya perbedaan pendapat dalam hal ini karena ia

mempermainkan niat.,' Demikian pernyataan Ar-Raf i, dan' syarat

yang ia sebut ini benar.

Satrabat-sahabat kami menyatakan, "Orang yang berniat ada'

hingga waktu qadha, dan ia tahu kondisi sebenarnya saat itu, maka

shalatnya tidak sah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini."

Mereka yang menukil pendapat tersebut adalah Imam Al

Haramain, dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat, hanya saja

itu bukanlah maksud perkataan sahabat-satrabat kami, "Qadha dengan

ruat ada' dan sebaliknya." Maksud perkataan mereka yaitu, orang

yang berniat seperti itu, sementara ia tidak tatru waktu karena faktor

mendung atau yang lain, sama seperti yang disebutkan dalam dua

contoh kasus sebelumnya dari Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan teks

Asy-Syaf i.
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Keempaf: Niat menghadap kiblat dan bilangan rakaat tidak
disyaratkan menurut madztrab kami. Inilatl yang dipastikan oleh
jrutnhwfuqaha.

Ada pula yang berpendapat, "Niat menghadap kiblat dan

bilangan rakaat disyaratkan." Pendapat ini jelas keliru. Namun bila
seseorang berniat shalat Zhuhur sebanyak lima atau tiga rakaat, maka
shalatnya tidak satr, karena ia telah lalai.

Cabang: Al Bandaniji dan Penulis Al Hawi menjelaskan:
Ibadah ada tiga macam.

Pertama: Ibadatr yang memerlukan niat perbuatan, namun
tidak memerlukan niat wajibnya penentuannya secara spesifik, seperti
haji, umrah, dan thaharatr, sebab bila seseorang bemiat sunatr dalam
melaksanakannya, maka tindakan yang berlalu adalatr tindakan wajib.

Kedua: Ibadah yang memerlukan niat perbuatan dan
kewajibannya, namun tidak memerlukan niat secara spesifik, misalnya
zakat dan kafarat.

Ketiga: Ibadah yang memerlukan niat perbuatan, kewajiban,
dan penentuannya, misalnya shalat dan puasa.

6. Asy-syirazi berkata, eBila seseorang telah tahbiratut
ihramr lalu ragu (sudah niat atau belum)r lalu ia teringat bahwa ia
sudah niat, namun keraguannya muncul sebelum ia melakukan
perbuatan-perbuatan shalat, maka shalatnya sah. Tetapi bila
teringat setelah melakukan sebagian perbuatan shalat, makp
shalatnya batal, karena ia melakukannya dalam keadaan ragu
dalam shalat."

Penjelasan:

Bila seseorang ragu apakatr sudatr niat atau belum, atau apakatr
telah melakukan sebagian syarat-syarat niat ketika ia tengah shalat,
maka ia tidak boleh melakukan apapun,karena ia dalam kondisi ragu.
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Bila ia. teringat sudah niat secara sempurna sebelum

melakukan perbuatan-perbuatan shalat apa pun ketika ragu dan

ragunyahanyasebentar,makashalatnyatidakbatal.Tidakada
perbedaanpendapatdalamhalini.Namunbilajedawaktunyalama,
maka shalatnya batal menurut salah satu dari dua pendapat yang

paling kuat, karena rangkaian shalat terputus'

KeduapendapattersebutdikemukakanolehfuqahaKhurasan

dan Penulis Al Hauti.

Bilayangbersangkutanteringatsetela}rmelakukansalahsatu

rukun perbuatan shalat dalam keadaan ragu, misalnya ruku' sujud'

atau i irdol, maka shalatnya batal. Tidak ada perbedaan pendapat

dalam hal ini, berdasarkan dalil yang disebut penulis tadi.

Bila ying bersangkutan telatr melakukan salatr satu rukun

ucapan, misalnya bacaan dan tasyahud, :

Pendapatpertama:makashalatnyabatal,menurutsala}rsatu
dari dua pendapat yang terkuat, dan inilah yang tertera dalam syarh Al

Umm.

Fuqahalrakmemastikandemikian,samasepertirukun
perbuatan.

Pendapat kedua: Shalatnya tidak batal. Pendapat ini dipastikan

oleh Al Ghazali, sebab pengulangan yang dilakukan tidak terlepas dari

wujud shalat.

PenulisAlHawimenjelaskan,''Jikaseseorangraguapakah
telah berniat shalat Zhuhur atau Ashar, maka niatnya tidak sah untuk

keduanya. Bila ia yakin telah berniat untuk salah satunya, maka

perincian tersebut berlaku di sini."

AlGhaza|imenjelaskandalamAlBasith,,'Bilayang
bersangkutan melakukan rukun shalat dalam kondisi ragu, maka

satrabat,satrabat kami memastikan batrwa shalatnya batal. Ini jelas bila

yang bersangkutan melakukannya, padahal ia tahu hukum
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permasalahannya. Bila ia tidak tatru, maka keputusan batalnya shalat
sedikit rumit, dan tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan
mendapat udzur karena tidak tahu."

Aku berkat4 "Fuqaha tidak memberinya udzur karena ia
melalaikan perbuatan-perbuatan shalat dalam kondisi ragu, sebab
seharusnya.ia bisa bersabar. Lain halnya orang yang menambahi
rukun dalam shalat karena lupa, sebab ia tidak memiliki daya upaya
saat lupa."

7. Asy-syirazi berkata, "Bila seseorang berniat keluar dari
shalat, atau ragu apakah ia keluar dari shalat atau tidak, maka
shalatnya batal, karena niat merupakan syarat sah shalat. Ia
seperti memutus shalatnya dengan sesuatu yang diperbuat,
dengan demikian shalatnya batal, sama seperti thaharah yang
diputus oleh hadats.,'

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami berkata: Ibadatr dari segi keharusan
untuk berniat terbagi menjadi beberapa cabang:

cabang pertama: Islam dan shalat. Keduanya batal, karena
ada niat keluar, atau ragu apakatr telatr keluar atau masih berada di
dalamnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Maksud ragu adalah bimbang yang muncul dan membatalkan
kepastian niat. Adapun ragu yang terlintas di pikiran orang bagaimana
kondisi sebenarnya, ini banyak menimpa orang dan dipastikan tidak
membatalkan shalat seperti yang dikemukakan Imam Al Haramain
dan lainnya.

Imam Al Haramain berkata, "Kadang keraguan sepeni ini
menimpa keimanan kepada Allah swr, namun keraguan seperti ini
tidak berperrgaruh dan tidak perlu diperhatikan..
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Misalnya seseorang niat keluar dari shalat pada rakaat kedua

ketika masih berada pada rakaat perhma, atau membuat syarat akan

keluar dari shalat pada sesuatu yang ada dalam shalatnya secara pasti,

maka saat itu juga shalatnya batal. Inilatr madzhab yang benar dan

dipastikan oleh jumhur.

Ada pendapat lain yang nyeleneh, seperti yang dikemukakan

Imam Al Haramain dari Syaikh Abu Ali As-Sanji, 'Saat itu shalatnya

tidak batal, bahkan bila yang bersangkutan menangkal keraguan

ters.ebut sebelum sampai pada batas yang diniatkan, shalatnya tetap

sah."

Misalnya seseorang membuat syarat akan keluar dari shalat

bila ada orang datang dan sernacalnnya yang. dimungkinkan bisa

terjadi atau tidak ketika ia shalat, maka ada dua pendapat:

Pertama: Shalatrya batal, sebagaimana bila ia memulai shalat

seperti itu. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ini pendapat

terkuat.

Kedua: Shalafirya tidak batal saat ittr. Berdasarkan pendapat

ini, bila ciri yang disebutkan ada atau terjadi, sementara yang

bersangkutan lalai dari.syarat yang ia buat sendiri, berkenaan dengan

batal atau tidakriya shalat, maka ada dua pendapat:

1. Shalatrnya tidak batal, karena saat itu ia alpa dan niat yang

pertama tidak berpengaruh. Pendapat ini dikemtrkakan oleh

Syaikh Abu Muhammad

2. Shalatnya batal. tni pendapat terkuat dan telatr dipastikan oleh

Abu Ali As-Sanji serta mayoritas fuqatra.

Imam Al Haramain berkata, "Berdasarkan pendapat ini,

gugurnya ibadah tersebutjelas terjadi saat syarat yang dibuat berlaku

atau terjadi. Namun jika ciri-cirinya ada atau terjadi, sementara yang

bersangkutan ingat pada syarat yang ia buat tersebut, maka shalatnya

batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.
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Jika pada saat rakaat pertama seseorang berniat akan berbicara
pada rakaat kedua, atau berniat makan, atau melakukan sesuatu yang
membatalkan shalat, maka pada saat itu shalatrya tidak batal. Tidak
ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

satrabat-sahabat kami berkata, "Inilah maksud perkataan Asy-
Syaf i, 'Shalat tidak batal lantaran pekerjaan hati'.',

Bedanya masalatr ini dengan orang yang berniat mengaitkan
niat atau memutus niat pada rakaat kedua yaitu, ia diperintahkan untuk
memastikan niat pada setiap shala! sementara untuk kasus ini yang
bersangkutan tidak memastikan niafirya.

Orang yang berniat melakukan suatu perbuatan, dilarang
melakukan sesuatu yang menafikan shalat. Bila ia melalnrkannya
maka shalatnya batal, namun bila tidak melakukannya maka shalatnya
tidak batal.

satrabat-sahabat kami berkata, "persamaan kasus ini yaitu, bila
imam mulai memasuki shalat Hrauf dengan niat sharat satu rakaat
bersama shalat ruba'iyah (empat rakaat) dan kita katakan shalat imam
batal, maka sesungguhnya shalatnya tidak batal saat itu, dan shalatnya
batal bila ia menanti kelompok ketiga berdasarkan perincian yang
masyhur, ia berniat melaktrkan suatu perbuatan yang membatalkan
shalat di sela-sela shalat, namun tidak batal seketika itu.',

cabang hedua: Haji dan umrah. Bila seseorang bemiat,keluar
dari ibadatr haji dan umratr, serta berniat memutuskan keduanya, maka
keduanya tidak batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini,
karena yang bersangkutan tidak keluar dari kedua ibadatr tersebut
dengan melakukan hal-hal yang merusak atau membatalkan.

Cabang hetiga: Puasa dal i'tituf. Bila seseorang memastikan
berniat keluar dari puasa dan iltikaf, berkenaan dengan batal tidaknya
kedua ibadatr ini, maka ada dua pendapat yang masyhur. Kedua
pendapat ini telah disebutkan penulis di babnya masing-masing, dan
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pendapat yang terkuat yaitu, puasa dan i'tikaftya tidak batal, sama

seperti haji. Sementara itu, penulis mengua&an puasanya batal.

Pendapat ini disetujui oleh mayoritas fuqaha, hanya saja sebagian

fuqatra lain berpendapat, "Tidak batal'"

Jika orang yang puasa ragu 
-apakatr 

telah memastikan berniat

keluar dari puasa- atau menibuat syarat bila ada orang datang dan

semacamnya, maka ada dua PendaPat:

Pertama: berdasarkan dua perincian berkenaan dengan orang

yang memastikan keluar dari ibadah puasa.

Kedua: Tidak batal. Inilah pendapat yang benar dan telah

dipastikan oleh mayoritas fuqaha. Hanya satu pendapat.

cabang lceempat: wudhu. Jika seseorang berniat membatalkan

wudhu pada saat wudhrl maka wudhu sebelumnya tidak batal menurut

salatr satu dari dua pendapat yang paling kuat. Hanya saj4 untuk

meneruskan sisanya perlu niat lagi. Jika ia bemiat membatalkan wudhu

setelah usai wudhu, maka wudhunya tidak batal, menurut madzhab kami,

seperti halnya bila ia niat membatalkan shalal puas4 i'tilcaf, dan haji

setelah semuanya usai dilalukan, semua ibadatr tersebut tidak batal.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Tentang batalnya wudhu, ada dua pendapat, karena

pengarutrrya tetap ada dan ia shalat dengan wudhu tersebut. Lain

halnya dengan shalat dan lainnya. Masalatr ini telatr dijelaskan

sebelumnya di aktrir bab: Niat Wudhu. Di sana telatr kami sebutkan

banyak selcali masalah yang berkenaan dengan niat dalam thalat dan

dalam selunrh ibadatr.

Cabang: Pandangan ulama tentang orang yang berniat keluar

(baca: membatalkan) shalat.

Menurut madzhab kami, "Shalatrya batal." .Pendapat ini

dikemukakan oleh Malik dan Ahmad.
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Abu Hanifah berpendapat shalatnya batal.

8. Asy-Syirazi berkata, 33Bila yang bersangkutan memulai
shalat Zhuhur, kemudian mengalihkan niat pada shalat Ashar,
maka shalat Zhuhur batal, karena ia membatalkan niatnya, dan
shalat Ashar tidak sah karena ia tidak berniat untuk shalat Ashar
saat tahbiratul ihram. Bila ia mengalihkan niat shalat Zhuhur
pada shalat sunah, maka shalat Zhuhur tersebut batal
berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya.
Sementara itu, tentang shalat sunahnya, ada dua pendapat:

Pertama: tidak sah, berdasarkan alasan yang telah kami
jelaskan tentang shalat Ashar.

Kedua: Sah, karena niat shalat fardhu mencakup niat
shalat sunah beserta dalilnya; orang yang memulai shalat Zhuhur
sebelum matahari condong ke arah Barat, sementara ia mengira
matahari sudah condong ke arah Barat, maka shalat yang ia
lakukan adalah shalat sunah.,

Penjelasan:

Ketika seseorang memulai shalat fardhu, kemudian
mengalihkan niat pada shalat fardhu Iain atau pada shalat sunah, maka
shalat yang tengah dilakukan batal dan shalat lain yang diniatkan tidak
tercapai. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, berdasarkan
alasan yang telah disebutkan penulis tadi.

Sementara itu, tentang beralihnya shalat fardhu menjadi shalat
sunah, terdapat perbedaan pendapat. Sahabat-sahabat kami berkata,
"orang yang melakukan sesuatu yang menafikan shalat fardhu (bukan
shalat sunah) pada awal shalat fardhu atau di sela-sela shalat fardhu,
maka shalat fardhu yang dilakukan tersebut batal.,

Permasalahannya yaitu, apakatr shalatnya masih bertahan
sebagai shalat sunah? Atau batal? Ada dua pendapat:
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Pertama: mana di antara keduanya yang paling kuat

diperdebatkan berdasarkan gambaran kasusnya. Salah satu

gambarannya; bila yang bersangkutan mengalihkan shalat Zhuhur
pada shalat Ashar atau pada shalat sunah tanpa sebab, atau orang yang

tengatr shalat mendapati dirinya tengatr duduk dalam shalat sementara

ia mampu berdiri namun tidak berdiri, atau orang yang mampu berdiri
takbiratul ihram dengan duduk; menurut pendapat kuat dalam contoh-

contoh kasus ini shalatnya batal.

Contoh lain: Bila seseorang takbiratul ihram untuk shalat

Zhuhur sebelum matahari condong ke Barat, dan ia tahu hal tersebut,

maka menurut pendapat paling kuat shalatnya batal, karena ia telah

mempermainkan. Namin bila ia tidak tatru dan mengira sudah masuk

waktu shalat Zhuhur, maka menurut fendapat yang kuat shalatnya

berlaku sebagai shalat sunah. Pendapat ini dipastikan oleh penulis dan

mayoritas fuqaha.

Contoh lain: Makmum masbuq mendapati imam sedang ruku,
lalu ia takbiratul ihram atau sebagiannya saat ruku; shalatnya tidak
berlaku sebagai shalat fardhu. Tidak ada perbedaan pendapat dalam

hal ini. Namun bila ia tahu hal itu tidak boleh, maka ada dua pendapat:

1. Shalatrya batal. Ini pendapat paling kuat

2. Shalatrya tetap berlaku sebagai shalat sunatr. Bila ia tidak tahu

hd itu tidak boleh, maka menurut pendapat pding kuat, shalatnya

berlaku sebagai shalat sunah, dan inilatr yang tertera dalam teks

Asy-Syaf i dalam Al Umm serta telatr dipastikan oleh Syaikh
Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam At-Ta'lrg milik
keduanya.

Contoh lain: Seseorang takbiratul ihram untuk shalat fardhu
seorang diri, kemudian ada jamaah, lalu ia salam pada rakaat kedua

agar bisa menyusul dan shalat berjamaatr. Da dua pendapat:

Pertama: Shalatnya tetap sah. Ini pendapat paling kuat
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Kedua : Shalatnya batal.

Contoh lain: Orang-orang memulai shalat berjamaah pada

waktunya, kemudian waktu shalatnya habis saat mereka belum selesai.

Menurut madzhab kami, mereka meneruskan shalat tersebut sebagai

shalat Zhuhur, dan shalatnya sah. Pendapat ini dipastikan oleh penulis
dan fuqatra Irak.

Menurut fuqaha Khurasan, ada duapendapat:

Pertama: Sah, ini adalah pendapat paling kuat.

Kedua: Tidak satr untuk shalat Zhuhur, maka mereka wajib
memulai Zhuhur dari awal.

Berdasarkan pendapat kedu4 apakah shalat yang dilakukan
tersebut beralih menjadi shalat sunatr? Atau justru batal? Ada dua

pendapat, dan pendapat paling kuat yaitu, shalat tersebut berubah
menjadi shalat sunah.

Cabang: Berbagai hal tentang niat.

Pertama: Bila seseorang menyebut kata "insya Allah setelatr

mengucapkan niat di hati atau dengan lisan, dengan maksud mencari
berkah dari lafazh ini dan terjadinya suatu tindakan berdasarkan

kehendak Allah SWT, maka tidak apa-apa. Namun bila dimaksudkan
sebagai keraguan, maka hukumnya tidak satr, seperti dikatakan oleh
Ar-Raf i.

Kedua; Bila seseorang melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar,
kemudian ia yakin belum mengucapkan niat pada salah satunya, dan

ia juga tidak tatru yang mana, maka ia wajib mengulangi keduanya
secara bersamaan. .

Ketiga: Bila seseorang berkata kepada yang bersangkutan,
"Shalatlatr Zhuhur untuk dirimu sendiri, maka kamu akan
mendapatkan satu dinar dariku," lalu yang bersangkutan melakukan
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shalat yang dimaksud dengan niat seperti itu, maka shalatnya sah,

namun ia tidak berhak mendapatkan satu dinar tersebut.

Fuqaha menyebutkan masalah tersebut dalam pembahasan

tentang kaffarat, bagian orang yang memerdekakan budak dengan

pengganti dalam kaffarat. Contoh paling mirip dengan kasus ini yaitu:

orang shalat dan bermaksud membayar utang di sela shalat, maka

shalatnya satr. Ibnu Shibagh menyebutkan demikian. Masalah ini telah

dijelaskan sebelumnya dalam bab: Niat Wudhu.

9. Asy-syirazi berkata: Selanjutnya yang bersangkutan

bertakbir. Takbiratul Ihram merupakan salah satu fardhu shalat,

berdasarkan riwayat dari Ali RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

Wt tu,l)'*3t $.;,,rri*It g:)rr L,4
"Kunci shalat adalah wudhu, batas yang mengharamkan

(perbuatan selain) shalatadalah takbir, dan yang menghalalkannya

adalah salam-"

Penjelasan:

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan

lairurya, dengan sanad shahih, hanya saja dalam sanadnya terdapat

Abdullah bin Muhammad bin Uqail.

At-Tirmidzi berkata "Hadits tesebut paling shahih dan paling

hasan dalam masalah ini."

At-Tirmidzi berkata, "Abdullah. bin Muhammad bin Uqail

adalah perawi jujur. Sebagian ulama mengoreksinya dari sisi

hapalan."

At-Tirnidzi berkata, "Aku pernatr mendengar Al Baihaqi

berkata, 'Ahmad, Ishaq dan Al Humaidi berargumentasi dengan

haditsnya'."
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Adanya wudhu disebut sebagai kunci karena hadats

menghalangi shalat, laksana gembok bagi pintu yang tidak bisa

dimasuki tanpa kunci.

. Tentang sabda Nabi SAW, "Yang mengharamkan shalat

adalah takbir, " Al Azhari berkata, "Asal (ffrtt) adalah kata-kata

1rii rJ>ti L3?), yang artinya aku menghalangi si fulan dari sesuatu.

Semua hal yang terlarang adalah haram. Takbir disebut pengharam

shalat karena takbir menghalangi orang yang shalat untuk berbicara,

makan, dan lainnya."

Masalah:

Takbiratul ihramadalatr salah satu nrkun shalat, dan tanpanya

shalat tidak sah. Inilah madzhab kami, madztrab Malik, Ahmad, serta

jumhur ulama salaf dan khalaf.

Ibnu Al Mundzir dan satrabat-sahabat kami meriwayatkan dari

Zrtfui,ia berkata, "shalat satr dengan niat semata, meski tanpa takbir."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Hanya Ibnu Z;.thri yang

berpendapat demikian. "

Abu Al Hasan Al Kurkhi meriwayatkan pendapat ienada dari

Ibnu Aliyatr dan Al Asham.

Al Kurkhi dari kalangan murid Abu Hanifah berkata,

"Takbiratul ihram adalah syarat shalat, tanpanya shalat tidak satr.

Hanya saja, takbiratul ihram bukan bagian dari shalat, ia sama seperti

menufup aurat."

Mereka yang meriwayatkan pendapat ini dari Abu Har.rifah.

Manfaat perbedaan pendapat di antara kami dan Abu Hanifah

ini terlihat jelas dalam contoh kasus bila seseorang takbir, sementara

di tangannya ada najis, lalu ia membuangnya saat takbir, atau memulai

takbir sebelum matatrari condong ke aratr Barat, kemudian sebelum

takbir usai terlihat matahari condong ke arah Barat. Hukumnya
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menurut kami tidak sah pada kedua contoh kasus ini, namun menurut

Abu Hanifah sah, sama seperti menutup aurat.

Pendapat Z:uhli disandarkan pada qiyas atas puasa dan haji,

sementara pendapat Al Kurkhi disandarkan pada firman Allah SWT,

"Dqn dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat. " (Qs. Al A'laa [87]:

15) Shalat disebut setelah dzikir, ini menunjukkan bahwa dzikir bukan

termasuk bagian shalat. Disandarkan pula kepada sabda Nabi SAW,

"Yang mengharamkannya (shalat) adalah takbir." Idhafah

(penyandaran) dalam hadits ini menunjukkan batrwa yang disandarkan

bukan termasuk bagian dari pasangannya, seperti kata "rumah Zard."

Dalil kami sebagai tanggapan atas pandangan Zuhri adalah

hadits "Yang mengharamkanrrya (shalat) adalah takbir," serta hadits

Abu Hurairatr RA tentang orang yang shalat secara tidak baik, Nabi

SAW bersabda kepadanya:

lit ; k +it )*t ;;*lt i"t y>'iat jy ,>,i t;Y

;-ir i,,q5* &'€rt i srir';r't;,,'j;;,-
& $t;,yL"#-eill,r ;*SGf ,?
"rt"bi & $t it:tW;L'rtJtiUPt

t*t"!* Gu;'J,,t iq,
"Bila lmu hendak shalat mala sempurnalcanlah wudhu lslu

menghadaplah ke kiblat, kemudian bertalcbirlah, lalu bacalah

(ayat) Al Qur'an sebisamu, kemudian ruhtlah hingga kau ruht .

dengan thuma'ninah, lalu berdirilah hingga lrau berdiri dengan

lurus. ' Setelah itu sujudlah hingga kau sujud dengan

thuma'ninah, lalu angkatlah hingga kau duduk dengan

thuma'ninah, lalu sujudtah hingga kau suiud dengan

thuma'ninah, lallt angkatlah hingga kau duduk dengan
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thuma'ninah. Lahtkan hal itu di semua shalatrnu." (HR. Al
Bukhari dan Muslim)

Hadits tersebut merupakan dalil terbaik, karena dalam hadits

tersebut Rasulullah SAW hanya menyebut fardhu-fardhu shalat.

Disebutkan dalam lstab Shahihain dari beberapa sahabat,

batrwa Nabi SAW bertakbir takbiratul ihram.

Disebutkan dalam Shahih Al Bukharrl: Dari Malik bin Al
Huwairits, bahwa Nabi SAW bersabda:

ela;fr?rsrb
"Shalatlah sebagaimana kamu melihat aht shalat."

Hadits tersebut menunjukkan batrwa semua yang dilakukan
Nabi SAW hukumnya wajib, kecuali bagian yang dikecualikan oleh
dalil, seperti mengangkat kedua tangan.

Bila ada yang menyangkal; maksud hadits adalatr perbuatan-

perbuatan shalat, bukan ucapan-ucapan shalat, mak? Al Qadhi Abu
Ath-Thayib dan lainnya memberi duajawaban:

Pertama: Maksud "melihat" dalam hadits tersebut adalah,

melihat sosok beliau SAW dan apa pun yang beliau lakukan atau

beliau ucapkan, hukumnya wajib bagi kita.

Kedua: Maksud "melihat" dalam hadits tersebut adalah

mengetahui, yaifu "shalatlah kamu seperti kamu mengetahui cara
shalatku'.

Tanggapan untuk qiyas terhadap puasa dan haji: Puasa dan haji
tidak disandarkan pada ucapan, tidak seperti shalat. Dalil kami untuk
menanggapi pernyataan Al Kurkhi adalah hadits Mu'awiyah bin Al
Hakam, batrwaNabi SAW bersabda:
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s.Ar $ Ct u$t pk'u:'A ,i4&ti>,2sr ryl\
qt,;jltiit;t o53tt

"sesungguhnya dalam shalat tidak patut ada sedikit pun

perlrataan manusia. Sesungguhnya shalat itu hanyalah tasbih,

takbir, dan bacaan Al Qur'an." (HR. Muslim)

Bila mereka berkata, "Maksudnya adalah takbir-takbir

peralihan dari satu gerakan shalat ke gerakan yang lain," maka dapat

ditanggapi melalui dua hal:

Pertama: Takbir yang disebut dalam hadits bersifat umum dan

hanya bisa dikhususkan dengan dalil.

Kedua; Diartikan sebagai takbir yang bersifat wajib lebih

utama daripada diartikan sebagai takbir yang tidak bersifat wajib.

Tanggapan atas dalil firman Allah SWT (Al A'laa ayat 15)

"Dan dia ingat noma Tuhannya, lalu dia shalat" yaitu: Maksud dzikir

dalam ayat ini bukan takbiranl ihram, berdasarkan ijma'sebelum ada

yang berpendapat lain.

Jawaban atas pernyataan batrwa penyandaran .mengharuskan
perbedaan adalah: Penyandaran ada dua macam:

Pertama: Penyandaran yang menghanrskan perbedaan.

Contoh: "baju 7.riid.

Kedua: Penyandaran yang menunjukkan parsialitas. Contoh:

"kepala Zatd dan "ruang rumatr".

Dengan demikian, takbir harus diartikan sebagai jerus idhafah

(penyandaran) yang kedua, yaitu sebagai bagian dari shalat.

Cabang: Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tanpa takbiratul

ihram, shalat tidak sah.
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Misalnya imam atau makmum tidak bertakbiratul ihram karena
lupa atau sengaja, maka shalatnya tidak berlaku dan tidak sah, tidak
bisa diganti dan disahkan oleh takbir ruku dan takbir lainnya. Inilah
pendapat madzhab kami dan inilatr yang dikemukakan oleh Abu
Hanifah, Malik, Ahmad, Daud, sertajumhur.

Sekelompok fuqaha berpendapat, "Bila imam lupa maka takbir
ruku yang mengesahkan." Pendapat ini dituturkan oleh Ibnu Al
Mundzir dari Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan Al Bashri, 7.vhi,
Qafadah, Al Hakam, serta Al Auza'i. Ini juga merupakan salah satu
pendapat Hammad bin Abu Sulaiman.

Al Abdari berkata, "Diriwayatkan dari Malik, bahwa bagi
makmum juga sama seperti itu, hanya saja makmum meneruskan
shalat setelah imam salam."

10. Asy-syirazi berkata, s,La0azh takbir adalah t-r,fl ilU
karena Nabi sAW memulai shalat dengan lafazh ini, dan beriau
bersabda:

elci.|Kfb
'S halatlah se bagaimana kamu melihathu s h alat t.

BiIa seseorang mengucapkan (pti iUg maka sah
hukumnya, karena ia menyebat (j!l},ry 4", memberi tambahan
yang tidak merubah arti. Dengan demikian, ucapan tersebut sama
seperti lafazh (,F $tu')'."

Penjelasan:

Pernyataan An-Nawawi, bahwa Nabi SAW memulai stralat
dengan ucapan f"ff XtU terdapat banyak sekali hadits masyhur yang
menyebut demikian

Sabda Rasulullatr SAW:
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,l*t g,P:; G 6la "shalatlah sebagaimana kamu melihatht

shalat. " (HR. Al Bukhari, dari riwayat Malik bin Al Huwairits).

Andai seseorang mengucapk ^ (it ttr;, -uku shalatnya sah,

berdasarkan ijma'.

Andai seseorang mengucapkan 1t'ti 1'r1, ,rrrku shalatnya sah,

menurut madzhab yang kuat, dan inilatr yang dipastikan oleh jumhur

fuqaha.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib, penulis At'Tatimmah, dan lainnya,

meriwayatkan pendapat lain, "Tidak sah shalat dengan ucapan takbir

seperti itu. Ini adalatr pendapat Malik, Ahmad, dan Daud."

Asy-Syafi'i dan satrabat-satrabat kami berpendapat, "Takbir

wajib diucapkan dengan lafa2}r takbir, dan tidak satr dengan kata-kata

lain yang mirip, ,.p*i 6t',y}r), GIriiXir'1, f,!i hU, Gri L)'l a*
lairmya.

Ibnu Kajj dan Ar-Raf i meriwayatkan pendapat lain, "Takbir

salr dengan lafazhWt',r}t) atau Wt'gll." Hanya saja, pendapat

iru nyeleneh daxr lemah. Bila seseorang mengucapkan takbir kemudian

memberi tambatran kata yang tidak merubatr arti, misalnya 1 t'f lur

'P?: ,yil> atau (1u3 y n'Ff int),maka hukumnya sah. Tidak ada

perbedaan penddpat dalam hal ini, karena yang bersangkutan

mengucapkan lafazh takbir dan memberi tambahan kata yang tidak

merubah artinya. Jika ia mengucapkan GSI #-+i' h'), maka

hukumnya satr, menurut salah satu dari dua pendapat paling kuat.

Kedua pendapat ini juga berlaku dalam contoh kasus seseorang yang

menyelipkan kata-kata lain di antara kedua lafazt, takbir, misalnya

menyelipkan sifat-sifat Allah SWT dengan syarat tidak panjan e, .( f *t
;f( .1ii; frummnya sah. Namun bila sisipannya panjang: ( lt ait f lirr

6i ;1.,tir Sr[jr 91 maka hukumnya tidak sah. Tidak ada perbidaan

pendapat dalam hal ini, karena lafazhtersebut menyimpang dari lafazh

takbir. Latazhtakbir harus dihindarkan dari jeda (wakaf) di antara dua

latazhtakbir dan tambahan kata yang merubah makna. Bila seseorang
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memberi jeda di antara kedua kata takbir, atau mengucapkan 1t'i 'ar)

dengan memanjangkan huruf hamzah pada lafazh 1drt), atau dengan

dua huruf hamzah,atau mengucapkan 6qtf hU, atau menambah huruf
waw sukun, atan berharakat di antara kedua lafazh takbir, maka

hukumnya tidak sah.

Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini menjelaskan dalarrrt At-
Tabshirah, "Lafazh takbir tidak boleh dipanjangkan kecuali pada

huruf alif yang ada antara huruf lam dan, fta'. Meskipun demikian,
tidak boleh membaca terlalu panjang hingga keluar dari batas ilnad

yang normal. Misalnya seseorang mengucapkan ( iirr 6r:'r; '-jilirt *t
"Si1 atau1t'( t r $g']iasr J^bi),htnfi hamzah padaucapan 1j;i'btq,
maka harus dibaca hamzah qath'i dan diringankan. Andai dibaca

hamzah waskal, maka menyalahi hal yang lebih utama, namun

shalatnya tetap sah. Mereka yang mengemukakan pendapat 'ini

diantaranya. . .. 
s3

11. Asy-Syirazi berkata, "Bila yang bersangkutan
mengucapkan tuli lur;, maka ada dua pendapat:

Pertamaz Sah, sama seperti ucapan (p)r:..1r '&lpada akhir
shalat.

Kedua: Tidak sah. Inilah zhahir pendapat Asy-Syaf i
dalam Al Umm, karena yang bersangkutan meninggalkan tata
tertib dalam dzikir, yang sama seperti mendahulukan ayat atas

ayat lain, dan ini tidak berlaku bagi tasyahud dan salam."

Penjelasan:

Bila seseorang mengucapkan

Asy-Syaf i menyatakan tidak sah.

Asy-Syaf i juga menyatakan, "Bila seseorang mengucapkan

(,)(Jt '#lpada akhir shalat, maka hukumnya sah.'r

5' Kosong seperti manuskrip aslinya.
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Ada pula yang menyatakan, dalam hal ini ada dua pendapat.

Jumhur fuqaha berpendapat, "Sfr untuk lafazh salam, karena

ucapan (i)fxJl W)juga disebut ucapan salam. Ini adalah ucapan

teratur yang ada dalam bahasa masyarakat Arab dan kalangan lain,

serta biasa diucapkan oleh orang. Namun tidak sah dalam takbir.

karena ucapan fh' ;f() tidak disebut takbir."

Pendapat lain menyatakan, "Sah ucapan l1lr ,f(li;, bukan ( ,ii(
itt), perbedaannya jelas. "

Imam Al Haramain meriwayatkan penjelasan ini dari ayahnya

(Abu Muhammad), lalu ia berkomentar, "Kekeliruan tidak patut,

karena berbeda menurut ilmu bahasa."

Sementara itu, Al Qadhi Abu Ath-Thayib membenarkan

bagian-bagian pada keduanya.

Menurut madzhab, 'Tidak sah." Alasannya telah kami

sebutkan tadi, bahwa yang menyebut ucapan takbir yang dibalik tidak

dapat disebut takbir. Sementara alasan yang disebut penulis (An-

Nawawi) adalatr alasan lematr.

Mereka yang mengemukakan batrwa lata"h berikut tidak satr

menurut pendapat yang benar <?1, i'\ dan ltrr Fti) diantaxanya

adalah penulis Al HawL

Abu Hamid meriwayatkannya dari Ibnu Suraij, serta

dibenarkan oleh Al Qadhi Abu Hamid Al Marwazi, Abu Ali Ath-

Thabari, Al Bandaniji, Imam Al Haramain, serta Al Ghazali dalam Al
Basith.

12. Asy-syirazi berkata, "Bila yang bersangkutan takbir
menggunakan bahasa Persia, dan sebenalnya ia bisa berbahasa

Arab dengan baik, maka hukumnya tidak sah, berdasarkan sabda

Nabi SAW:
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ef ;#?rK r;2
'S h alat la h' s e b ag aima n a hamu me lih atk u s h alat'.

Namun bila ia tidak bisa berbahasa Arab dan waktunya
sempit untuk belajar; maka ia boleh bertakbir dengan bahasanya
(non- Arab) dan menyebut kata yang semakna. Tapi bila
waktunya luang, ia harus belajar. Bila tidak juga belajar dan
tetap bertakbir dengan bahasanya (non-Arab), maka shalatnya
batal, karena ia tidak menyebut lafazh takbir, padahal mampu',"

Penjelasan:

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari, seperti
dijelaskan tidak lama sebelumnya. Bila yang bersangkutan bertakbir
dengan selain bahasa Arab, padatral ia bisa, maka shalatnya tidak sah

menurut kami, tanpa ada perbedaan pendapat. Bila ia tidak mampu
mengucapkan kalimat takbir atau sebagiannya, maka ada dua kondisi:

Kondisi pertama: Ia tidak bisa mempelajari lafazh takbir
dengan bahasa Arab misalnya yang bersangkutan bisa atau

semacarnnya, ia wajib menggerakkan lidatr, bibir dan mulut laiknya
mengucapkan takbir sebatas kemampuan. Bila ia tidak bisu namun
lidahnya tidak bisa mengucapkan lafazh takbir dalaq bahasa Arab,
maka ia boleh menyebut terjemah lafazh takbir, namun tidak sah bila
diganti dengan dzikir lain. Terjemah bahasan-bahasa lain dalam hal ini
sama aturannya, dan dibolehkan memilih di antara keduanya.
Demikian yang dipastikan oleh mayoritas fuqaha, seperti Syaikh Abu
Hamid dan Al Bandaniji.

Ada pendapat lain, "Bila yang bersangkutan bisa berbahasa

Suryani atau Ibrani dengan baik, maka ia harus meirgucapkan takbir
dengan batrasa ini, karena batrasa tersebut mulia, sebab dipakai
sebagai bahasa Al Kitab. Setelah kedua bahasa tersebut disusul,
batrasa Persia, bahasa ini lebih mulia daripada bahasa Turki dan

India."
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Penulis Al Hawi menjelaskan, "Bila seseorang tidak bisa

berbahasa Ara6 dan bisa berbahasa Persia serta Suryani, maka ada tiga

pendapat:

Pertama: Bertakbir dengan bahasa Persia, karena bahasa ini

paling rnirip dengan bahasa Arab.

Kedua: Bertakbir dengan bahasa Suryani, karena dengan

batrasa ini Atlah SWT menurunkan sebuah kitab, dan Allah SWT

tidak pematr menurunkan kitab dengan batrasa Persia.

Ketiga: Memilih di antara keduanya.

Bila yang bersangkutan bisa berbatrasa Turki dan Persia, maka

apakah wajib bagiriya untuk memilih bahasa Persia? Atau berhak

memilih di antara keduanya? Ada dua pendapat.

Kondisi Pertama: Bila ia bisa berbatrasa Nabti dan Suryani,

wajiblah ia memilih batrasa Suryani ataukah boleh memilih di antara

keduanya? Ada dua pendapat. Bila ia bisa batrasa Turki dan India, ia

boleh memilih. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Kondisi kedua: Bila yang bersangkutan bisa belajar atau

membaca buku yang di dalamnya ada lafazh takbir, maka ia wajib

belajar, karena ia mampu. Misalnya ia berada di padang luas atau di

tempat tidak ada orang yang bisa mengajarinya bertakbir, maka ia

harus menuju suatu perkampungan untuk mempelajari takbir, menurut

pendapat palingj kuat.

Ada pula yang berpendapat, "Ia tidak harus pergi ke

perkampungan untuk belajar takbir, dan cukup mengucapkan terjemah

latazlr, takbir, sebagaimana ia tidak wajib pergi ke perkampungan

untuk wudhu, dan cukup tayamum saja." Pendapat ini dipastikan oleh

Penulis Al Hmti.

Pendapat yang benar menurut madzhab adalah pendapat

pertama.
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Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan lainnya membenarkan

pendapat pertama ini, karena manfaat mempelajari tikbir bertahan

lama.

Imam Al Haramain meriwayatkan dua pendapat tentang wajib
pergi ke perkampungan untuk belajar Al Faatihah dan takbir.

Imam Al Haramain berkata, "Perrdapat yang tidak mewajibkan

adalah pendapat lemah. Tidak boleh mengucapkan terjemah lafazh
takbir pada awal waktu bagi orang yang dimungkinkan belajar lafazh
takbir pacla akhir waktu. Bila tidak menemukan orang yang mengajari

bahasa Arab, maka ia boleh mengucapkan terjemah lafazh takbir.

Namun bila dimungkinkan bisa belajar, maka yang bersangkutan

wajib belajar. Bila yang bersangkutan shalat menggunakan terjemah

bahasa Arab pada kondisi pertama, maka ia tidak wajib mengulang

shalatnya. Sementara pada kondisi kedua; bila waktunya sempit untuk

belajar karena lemahnya kemampuan otak atau keterbatasan waktu,

maka ia tidak wajib mengulang shalatnya. Namun bila yang

bersangkutan menunda-nunda belajar, padatral bias, hanya saja

waktunya sempit, maka ia boleh shalat dengan terjemah, namun wajib
mengulang shalat karena telah lalai, menurut pendapat yang kuat."

Ada pendapat lain, "Tidak wajib mengulang." Pendapat ini
aneh dan keliru.

13. Asy-syirazi berkata, "Bila lidahnya kaku atau bisu,
maka ia harus menggerakkannya sebatas kemampuan yang
dimiliki. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW;

,lU-t 11 9 gfv )':U'r*;i tit

'Bila aku memerintahkan sesuatu kepadamu maka lakukanlah
semampumu'."

Penjelasan:
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Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari

Abu Hurairah.

Penggalan hadits tersebut merupakan bagian dari hadits

panjang. Ini hadits agung dan banyak faedahnya, serta salah satu

hadits yang menjadi poros Islam. Saya menyatukan hadits ini dalam

sebuatr buku, dan jumlahnya mencapai empat puluh hadits's4

Redaksi penulis (,P g.qr;:S ob);jFi' a.nganhrtruf pha'

dan ba' suhtn,.artinya rusak.

Bila lidah seseorang kaku (rusak) atau bisu, maka ia harus

menggerakkannya sebatas kemampuan yang dimiliki. Andaikan ia

sembuh setelah itu dan bisa mengucapkan lafa2tr takbir dengan fasih,

maka ia tidak wajib mengulang shalatnya. Keharusan untuk

menggerakkan lidatr sebatas kemampuan yang kami sebutkan inilah

yang dinyatakan oleh Asy-Syaf i dalam Al Umm dan disepakati oleh

sahabat-sahabat kami.

Sahabat-sahabat kami berkata, "seperti itu pula' hukum

tasyahud, salam, dan seltiruh dzikir."

Imam Al Haramain berpendapat lain dalam hal kewajiban

menggerakkan lisan, karena takbir tidak termasuk bagian dari bacaan.

14. Asy-syirazi berkata, "Imam dianjurkan mengeraskan

takbir, agar terdengar oleh makmum yang ada di belakangnYa,

selain imam dianjurkan membaca talibir dengan lirih, dan

ukuran minimalnya adalah terdengar oleh diri sendiri."

Penjelasan:

Imam dianjurkan membaca takbir dengan suara keras, baik

takbiratul ihram maupun takbir-takbir petalihan dari satu gerakan ke

gerakan lain, agar seluruh makmum mendengar, sehingga mereka tahu

to Al Arba,in An-Nav'awiyyah. Buku ini bermanfaat untuk kalangan awam,

sebagaimana At Maimu'memberi manfaat pada kalangan khusus.
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shalat si imam sah. Bila masjidnya besar dan suara imam tidak
menjangkau seluruh jamaah yang ada, atau si imam suaranya pelan

karena faktor penyakit atau semacafllnya, atau karena memang faktor

bawaan, maka salah satu makmum atau jamaah bisa menyampaikan

suara imam sebatas yang diperlukan. Ini berdasarkan hadits shahih;

Nabi SAW shalat mengimami jamaah saat beliau sakit keras, dan Abu
Bakar RA mengeraskan takbir agar terdengar oleh jamaah. (HR. Al
Bukhari dan Muslim, dari riwayat Aisyatr). Masalah ini akan saya

jelaskan pada awal pasal ruku, insya Allah.

Bagi makmum dan orang yang shalat seorang diri, dianjurkan

membaca takbir dengan suara lirih. Batas minimal membaca takbir
dengan suara lirih adalah terdengar oleh yang bersangkutan bila
memiliki pendengaran normal dan tidak ada suara lain atau

semacamnya yang mene{pa pendengarannya. Aturan ini bersifat
umum pada bacaan Al Qur'an, takbir, tasbih saat ruku, tasyahud,

salam, dan lainnya, baik yang wajib maupun sunah. Bacaan-bacaan

dan dzikir tersebut tidak terhitung (tidak sah) hingga terdengar oleh

dirinya bila pendengarannya normal dan tidak ada suara lain yang

menerpa. Bila tidak seperti itu maka ia harus mengencangkan suara

hingga terdengar olehnya, karena tidak satr bila tidak seperti ini.
Demikian yang dinyatakan Asy-Syaf i dalam tulisannya dan

disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

Sahabat-sahabat kami berkat4 "Dianjurkan tidak melebihi
batas suara sebatas terdenlar oleh dirinya sendiri."

Asy-Syafi'i menjelaskan dalam Al Umm, "Yang bersangkutan

memperdengarkan suaranya pada dirinya sendiri dan orang yang ada

di sebelahnya, tidak lebih."

Cabang: Hal-hal yang berkenaan dengan takbir.

Pertama: Wajib takbiratul ihram dengan berdiri, karena

berdiri dalam shalat hukumnya wajib. Seperti itu juga makmum
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masbuq yang mendapati satu rakaat bersama imam, takbiratul ihram

harus diucapkan secara utuh saat ia berdiri. Bila hanya menyebut satu

huruf saja saat berdiri, maka shalat wajibnya tidak sah. Tidak ada

perbedaan pendapat dalam hal ini. Sementara itu, tentang satr atau

tidaknya untuk shalat sunah, ada perbedaan pendapat, seperti

disebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang niat. Inilah

madzhab kami dan merupakan salatr satu pendapat yang diriwayatkan

dari Malik.

Pendapat masyhur Malik, "shalat fardhunya sah bila ia
bertakbir takbiratul ihram saat tertinggal (masbuq)." Demikian

pernyataan Malik y?ng ditulis dalam Al Mtwattha' dan Al

Muda'ntwanah.

Syaikh Abu Mutrammad menjelaskan dalam bukunya ,4r-

Tabshirah, "Jika seseorang ragu apakah takbiratul ihram telatr

diucapkan seluruhnya saat berdiri, ataukah hanya sebagian di selain

posisi berdiri, maka shalat sunahnya tidak sah, sebab pada dasarnya

talrhiratul ihram hanya ada pada saat berdiri."

Mayoritas satrabat-sahabat kami menyebutkan bahwa bila

sebagian takbiratul ihram dilakukan di selain posisi berdiri, maka

shalat tidak sah. Demikian yang dinyatakan oleh Syaikh Abu

Muhammad dalam At-Tabshiralz. Setelah itu ia meqielaskan, "Bila

sebagian takbiratul ihram dilakukan dalam posisi ruku, dalam shalat

fardhu, maka shalat tidak sah. Bila sebagian takbiratul ihram

diucapkan pada saat bergerak membungkuk ke bawah, dan sebelum

mencapai batas ruku telah diucapkan secara keseluruhan, maka

shalafirya sah bila yang dilahrkan adalah shalat fardhu, sebab posisi

dan bagian sebelum batas ruku termasuk dalam bagian berdiri, dan

sedikit gerakan membungkuk ke bawatr tidak bermasalah. Batas

pemisah antara batas ruku dan batas berdiri adalah telapak tangan

hingga lutut bila tangan dibentangkan. Inilah batas ruku, dan

sebelumnya adalah batas berdiri. Bila kedua tangan seseorang atau
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salah satunya lebih panjang dan tidak normal, maka ukurannya
mengacu pada ukuran tangan normal." Demikian penjelasan Syaikh
Abu Muharnmad. Namun pendapat ini lemah.

Pendapat yang benar adalah, sejak seseorang bergerak
membungkuk dengan kondisi lebih dekat pada batas ruku berarti ia
tidak lagi disebut berdiri sedangkan takbirnya dianggap tidak sah.

Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal tentang berdiri.

Kedua: Al Azhari dan ahli bahasa lain menyebutkan dua
pendapat atrli bahasa tentang ucapan 1r;if ir;:
Pertama: Makna f*{ XtU adala}r Allah Maha Besar. Wazan(J,sD juga
bisa dipakai sebagai kata sifat, seperti pada contoh kata 1l;t 7i fu1

, .i,.-
yang artinya (J;i), yaitu ini masalah sepele.

Az-Zujjaj menyatakan, "Ini tidak keliru."

. Kedua; Maknanya adalah l:F'gt trir;, seperti kata (if ?\,
sebagaimana syair Al Fuazdaqberikut ini:

,S:*i;ii ,*e; E 6 (-,rir3t €, e$";,t
Sungguh, Yang meninggikan langit telah membor*nLn

untuk kita sebuah rumah yang pondasi-pondasinya htat dan panjang.

Maksud (!'f) adalah (y-f),a* flJls'D adalah (,y*)
Pendapat ketiga menyatakan; Makna fff XrU adalah 16 ;fhr

gr!,id-'i;\ *,eUol, Maha Besar untuk disehttutrnn,,, ataudisebut tanpa
pujian dan sanjungan baik.

Penulis at-Talvir menlelaskan dalam syarh shohih rvluslim,
"Inilah pendapat terbaik, karena berisi tambatran makna, apalagi telah
sesuai dengan asas madzhab kit4 sebab kita tidak membolehkan
lafahtakbir ff i'l atau ffir tnr; sebagai gmfii G:il irr). Sementara
itu,.lafazh tF Ff iirry, tcala (#, dinashabkan dengan perkiraan

W'o'F)' alat b enar -b enar mengagungkan,.,,
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Ketiga: Penulis At-Talkltish menjelaskan, yang kemudian

disetujui oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayib, Al Baghawi, dan sahabat-

sahabat kami, serta dinukil oleh Al Bandaniji, Imam Al Haramain, Al
Ghazali dalam Al Basith, dan Muhammad bin Yahya dari sahabat-

sahabat kami secara keseluruhan: Jika seseorang takbiratul ihram

sebanyak empat kali atau lebih, berarti ia memulai shalat dengan

jumlah rakaat ganjil, bukan shalat dengan jumlah rakaat genap.

Gambarannya; setiap takbir diniatkan untuk memulai shalat dan tidak

berniat untuk keluar dari shalat di antara dua takbir. Dengan takbir

pertama ia memulai shalat, dengan takbir kgdua ia keluar dari shalat

serta batal, dengan takbir ketiga ia memulai shalat, dengan takbir

keempat ia keluar dari shalat, dengan takbir kelima ia memulai shalat,

dan dengan takbir keenam ia keluar dari shalat, dan seterusnya, karena

batal shalat orang yang memulai suatu shalat kemudian memulai

shalat lain, karena shalat yang kedua membatalkan shalat yang

pertama.

Andaikan yang bersangkutan bemiat memulai shalat dengan

dua takbir, atau bemiat keluar dari shalat, maka berdasarkan niat yang

ada shalatnya batal dan karena takbir ia memasuki shalat. Jika yang

bersangkutan tidak berniat takbir kedua dan setelahnya, baik untuk

memulai maupun untuk keluar dari shalat, rr&& permulaan shalat

yang pertama sah, sementara seluruh takbir lainnya dinilai dzikir yang

tidak membatalkan shalat. Takbir-takbir lainnya ini memiliki hukum

sama seperti dzikir-dzikir yang lain.

Keempat: Dalam tulisannya, Asy-Syaf i dan sahabat-sahabat

kami menyatakan, 'lBila seseorang tidak menyebut salah satu huruf
talrbiratul ihram, maka shalatnya tidak sah." Tidak ada perbedaan

pendapat dalam hal ini, karena takbir yang kurang kata-katanya tidak
disebut takbir.
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Kelima: Menurut madzhab yang benar dan masyhur, takbiratul
ihram dianjurkan dilakukan dengan cepat dan tidak dipanjangkan,

agar niat tidak hilang:

Al Mutawalli meriwayatkan pendapat lain, "Takbiratul ihram
dianj urkan untuk dipanjangkan. "

Pendapat yang sesuai dengan madzhab kita adalatr pendapat

pertama.

, Asy-Syaf i menjelaskan dalam Al Umm, "Imam mengeraskan

suara saat takbiratul ihram tanpa berlebihan dan menganggap enteng."

Sahabat-sahabat kami berkat4 "Maksud berlebihan adalah
terlalu memanjangkan, dan maksud menganggap enteng adalah tidak
menyebut sebagian huruf takbir. Misalnya tidak menyebut huruf ra'
pada kata (F'\)' '

Tentang takbir-takbir peralihan, seperti takbir ruku dan sujud,
ada dua pendapat:

l. Bacaannya tidak dipanjangkan.

2. Dianjurkan untuk dipanjangkan hingga sampai rukun yang dituju,
agar tidak ada bagian-bagian shalat yang terlepas dari dzikir.

Keenam, Al Mutawalli dan lainnya berpendapat, "pemilik
budak berkewajiban mengajari budaknya bertakbir dan semua bacaan

wajib dalam shalat. Atau membolehkan budaknya untuk belajar. Ayah
berkewajiban mengajari anaknya.'r '

Penjelasan mengenai pengajaran orang tua telah dipaparkan
sebelumnya dalam mukadimah syarah ini, pada awal kitab shalat.

Ketujuh: Mukallaf wajib mempelajari takbiratul ihram dan
seluruh bacaan wajib dengan bahasa Arab.

Ke de I apan: Tentang bacaan-bac aan y ang boleh diterj emahkan
ke bahasa ajam dan yang tidak boleh diterjemahkan.
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Al Faatihah dan bagian-bagian Al Qur'an iain tidak boleh

diterjemahkan ke bahasa ajam. Tidak ada perbedaan pendapat dalam

hal ini, karena terjemah akan menghilangkan kemukjizatan Al Qur'an,

lain dengan dzikir dan semacamnya, karena tidak memiliki sisi

kemukjizatan. Adapun takbiratul ihram, tasyahud akhir, shalawat

untuk Nabi SAW dan keluarga Nabi sAw dalam tasyahud, bila kita

wajibkan, maka boleh diterjemahkan ke bahasa oiam bagi yang tidak

bisa mengucapkan Arab, namun tidak boleh bagi yang bisa.

Selain lafazh-lafazh wajib, terbagi menjadi dua, yaitu doa dan

selain doa. Doa-doa ma'tsur adatiga pendapat:

1. Boleh diterjemahkan ke bahasa aiam bagi yang tidak bisa

mengucapkannya dalam bahasa Arab, namun tidak boleh bagi

yang mampu, sehingga bila tetap diterjemahkan maka shalatnya

batal. Ini pendapat paling kuat.

2. Boleh diterjemahkan, baik bagi yang bisa batrasa Arab maupun

yang tidak bisa.

3. Tidak boleh, baik bagi yang bisa maupun yang tidak bisa bahasa

Arab, karena tidak diperlukan.

Tidak boleh mengarang doa yang tidak diajarkan Rasulullah

SAW (ma'tsur) dan dituturkan dalam bahasa aiam. Tidak ada

perbedaan pendapat dalam hal ini.

Doa yang tidak diajarkan dan doa yang diucapkan dalam

batrasa ajam, membatalkan shalat, lain halnya bila doa yang dikarang

berbahasa Arab. Doa seperti ini menurut karni boleh, tanpa ada

perbedaan pendapat.

Pada bacaan-bacaan lain, seperti tasyahud awal, shalawat

untuk Nabi SAW, qunut, tasbih saat ruku dan sujud, serta takbir-takbir

peralihan, kami membolehkan diucapkan dengan bahasa ajam. Ini
lebih utama. Bila tidak boleh, berkenaan dengan orang yang tidak

mampu menuturkan dalam bahasa Arab, ada beberapa pendapat:
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Pertama: Boleh. Ini pendapat paling kuat.

Kedua: Boleh diterjematrkan untuk bacaan pengganti sujud,
bukan yang lain.

Penulis Al Hawi menjelaskan, "Bila seseorang tidak bisa
melafazhkan bahasa Arab, maka ia boleh mengucapkan semua dzikir
dan bacaan dengan bahasa ajam. Namun bila bisa bahasa Arab, maka
ia harus mengucapkannya dengan batrasa Arab. Bila ia menyalahi
aturan ini dan mengucapkan dzikir serta bacaan dengan bahasa Persia
untuk bacaan-bacaan wajib, seperti tasyahud dan salam, maka
hukumnya tidak boleh, sementara untuk bacaan-bacaan sunah, seperti
tasbih dan doa iftitah, hukumnya sah, namun yang bersangkutan
dianggap tidak mengerjakan shalat dengan baik.

Cabang: Bila orang kafir hendak masuk Islam, dan ia tidak
bisa berbahasa Arab, maka ia boleh mengucapkan dua kalimat
syahadat dengan bahasanya. Dengan demikian, ia telah menjadi
seorang muslim. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Bila ia bisa berbahasa Arab, sahkatr Islamnya bila kalimat
syahadat diucapkan dengan selain bahasa Arab? Ada dua pendapat
masyhur. Menurut pendapat masyhur, berdasarkan kesepakatan
sahabat-sahabat kami, hukumnya sah.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib, Penulis Al Hawi, dan yang lainnya
menuturkan: Abu Sa'id Al Isthakhari berpendapat, ,Tidak satr dan ia
belum menjadi seorang muslim."

Seluruh sahabat kami berpendapat, "Sah, dan ia telah menjadi
muslim." Seperti itu pula yang diriwayatkan dari Al Isthakhari oleh
Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, Al Muhamili, serta lainnya. Mereka
sepakat pendapat ini lemah.

Al Isthakhari mengiyaskannya pada takbiratul ihram.
Sementara itu, sahabat-sahabat kami membedakan bahwa yang
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dimaksud dua kalimat syahadat adalah pemberitatruan keyakinan

seseorang, dan itu bisa dilakukan dengan bahasa apa pun, sementara

takbir dijadikan syariat sebagai ibadatr dengan lafazhnya, sehingga

wajib diikuti bila bisa.

Kesembilar: Pendapat ulama tentang takbir dengan bahasa

ajam (non-Arab).

Telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak boleh takbiratul

ihram dengan bahasa ajam bagi yang bisa berbahasa Arab, namun

boleh bagi yang tidak bisa. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik,

Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Daud, dan mayoritas fuqaha.

Abu Hanifah berpendapat, "Boleh diterjemahkan, baik bagi

yang tidak bisa berbahasa Arab maupun yang bisa."

Abu Hanifah bersandar pada firman Allah SWT, "Dan dia

ingat:nama Tuhannya, lalu dia shalar. " (Qs.Al A'laa [S7]: 15)

Allah SWT tidak membedakan antara bahasa Arab dengan

bahasa Iain.

Juga bersandar pada hadits: "Yang mengharamkannya (shalat)

adalah takbir."

Juga diqiyaskan pada orang kafir yang masuk Islam.

Landasan kami adalah sabda Rasulullah SAW;
.t

el',1'r;-?) r1t f;V

" Shal at I ah s e b agaimana lamu me I i hat ht s h al ot."

Beliau juga bertakbir dengan bahasa Arab.

Bila yang tidak sependapat dengan kami berkomentar, "Takbir
menurut kami bukan bagian dari shalat, namun syarat yang berada di

luar bagian shalat," maka jawaban kami yaitu, "Dalil yang

menunjukkan bahwa takbiratul ihram termasuk bagian dari shalat,

telatr disebutkan sebelumnya. "

Al Majmu'syarah Al Muhadzdzab ll 563



Jawaban untuk hujjatr dengan ayat tersebut yaitu, "Para ahli

tafsir dan kalangan lain sepakat batrwa ayat ini tidak berkeruun

dengan takbiratul ihram, maka ayat ini tidak ada kaitannya dengan

takbiratul ihram."

Tanggapan untuk hadits: "Yang mengharamlcannya (shalat)

adalahtakbir," adalah: Takbir yang dimaksud diartikan sebagai takbir

yanglazim dikenal.

Jawaban untuk qiyas dengan orang kafir yang masuk Islam

adalah: Maksud "mengucapkan kalimat syahadat" adalah

pemberitahuan atas keyakinan hati, dan ini bisa dilakukan dengan

balrasa ajam,lain halnya dengan takbiratul ihram.

Kesepuluh: Shalat sah dengan ucapan 1j;l btt1, berdasarkan

ijma'. Juga sah dengan r"up* 65ti trtl rnenurut kami dan mayoritas

fuqaha.

Malik, Ahmad, dan Daud berpendapat, "Tidak sah." Ini adalah

pendapat lama milik Asy-Syaf i, seperti telah disinggung

sebelumnya.

shalat tidak sah. Jika seseorang

f$t lt9 utu, semacarnnya, maka

Sementara itu,. menurut Malik, Ahmad, Daud, dan seluruh

ulama, kecuali Abu Hanifah, shalatnya sah dengan semua bacaan yang

dimaksudkan mengagungkan Allah SWT, seperti tJ*f hU, GBf 1r'1,

th' :t Atl: it.l*ir;, lirr oell.; ,etlu dengan rurma-nama Allah SWT
yang'lain,.r.plrti C;t '*:lD, (h( ',i,-rjtl, (';t '&'l\, (ht 'gtjt),
(&t'd:t:ttit), G&i LlU. Atau semacarnnya. Namun tidak safr dengan

ucapan (igf'tr'h' U), Qi*t liitr; atau (}ii,llt'r' q.

Abu Yusuf berpendapat, "Shalatnya sah dengan lafazh-lafazh
yang mengagungkan Allah SWT, misalnya: (lfi itt), Cgti ttr; utu,
(#t 1i,9. riU seseorang hanya mengucapk* (itD atau (fr)t) tanpa

Tanpa *"9"f lafazh itu,
mengucapk*, (,ht hg, liBf itrl,
menurut kami shalatnya tidak satr.
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menyebut sifat, maka tentang sah atau tidaknya shalat, ada dua

pendapat Abu Hanifah:

Pendapat Abu Hanifatr disandarkan pada firman Allah SWT,
*Dan dia ingat nama Tuhawtya, lalu dia shalat. " (Qs. Al A'laa [87] : l5)

Allah SWT tidak menyebutkan dzikir atau bacaan secara

khusus.

Diriwayatkan dari Anas RA, batrwa Nabi SAW, Abu Bakar,

dan Umar RA memulai shalat dengan bacaan (irJt3i L] n ilJr;
(HR. Al Baihaqi, dengan lafazhini, dan Muslim dengan lafazh lain)

Alasan lain yaitu, shalat merupakan dzikir yang

mengagguhgkan, sehingga dapat diucapkan dengan bahasa apa pun,

sama seperti takbir, dan shalat adalah dzikir, sehingga tidak berupa

lafazh te*entu, sama seperti khutbah.

Satrabat-sahabat kami bersandar pada hadits: "Yang

mengharamkannya (shalat) adalah takbir." Hanya saja, hujjah ini

bersandar pada dalil khitab (konteks), bukan mantuq (eks).

Sabda: "Yang mengharamkannya (shalat) adalah takbir"

mentrnjukkan arti umum, dan yang mengharamkan (hal-hal di luar)

shalat hanya bisa dilakukan dengan takbir.

Juga bersandar pada sabdaNabi SAW:

"Shalatlah sebagaimana knmu melihat alat shalat." (HR. Al
Bukhari)

Kalangan pertama membantah dalil ini, dan jawabannya sama

seperti jawaban sebelumnya. Sementara sandaran pada ayat tersebut

yaitu: Telah dijelaskan sebelumnya bahwa para ahli tafsir sepakat

bahwa ayat ini tidak berkenaan dengan talfiiratul ihram.

el *'#l:rKr;:"
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Hujjah lain: Diriwayatkan dari Anas RA, bahwa maksudnya

adalah, mereka (Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar) memulai

bacaan.

Riwayat Muslim menyebutkan bahwa mereka memulai bacaan

dengan (ailriJi ,,t !..r:,;1r1, dan tidak mengucapkan < g*"jt l' ga

"r.lt| pada awal dan'akhir bacaan. Ini dijelaskan oleh hadits Aisiah
RA, ia berkata, "Rasulullatr SAW memulai shalat dengan takbir dan

(mernulai) bacaan dengan (;jltxi i,j h.;ij,.jt).' (HR. Al Bukhari dan

Muslim)

Jawaban atas pernyataan batrwa shalat adalatr dzikir

mengagungkan yaihr: Ini merupal<an qiyas yang menyalahi Sunnah

dan terbantatrkan oleh pernyataan mereka sendiri (tafrt n+tl
Jawaban atas qiyas terhadap khutbah yaitu: Maksud "khutbah"

di sini adalah memberi nasihat, dan ini bisa dilakukan dengan batrasa

apa saja. Sedangkan yang dimaksudkan dalam hal ini adalatr sifat

paling kuat. Tidak ada kata lain selain Cf( XtU yang memiliki

f,esamaan makna.

Abu Yusuf bersandar pada hadits; "Yang mengharamka-nn2ta

(shalat) adalah takbir," bisa didapatkan dengan ucapan 6f3t htl

karena memiliki kesamaan arti.

Dalil kami adalah seperti yang telatr dijelaskan sebelumnya.

Hadits: "Yang mengharamkannya (shalat) adalah takbir"

diartikan sebagai takbir yang lazim diketahui, yaitu ucapan Wf XUU.

Perkataan Abu Yusuf "memiliki kesamaan arti" tidak bisa

diterima, karena f.15f ttU memiliki arti mengagungkan dan melebihkan

yang tidak terdapat pada kata-kata lain.

Pendapat Malik dan kalangan yan! sepaham disandarkan pada

argumen bahwa yang diriwayatkan dari Nabi SAW adalah 161 hq.
Dengan demikian, tidak boleh (fti irrl sepeni itu juga flSS' iu'1.

Seperti itu juga dalam adzarr,tidak boleh menyebut ft'ti tirrl. 
'

566 ll et A@*u'SyarahAt Muhadzdzab



Dalil kami yaitu: Ucapan (tsti itrl uaaun OSf ii,U dan ucapan

lain yang tidak merubah arti, maka ucapan ini boleh, sama seperti ( aitt

tf 'f"r). Dengan demikian, terjawab sudah hujjah pada hadits

tersebut.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib berkata, "Mereka berpendapat

bahwa (tsli $,it lt'1 tr,rt u-nya boleh, yang digunakan untuk

melebihkan."

Sementara itu, tentang ucapan (t'li i,r; y*g tidak dibolehkan

dalam adzur, Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan sahabat-sahabat kami

berkata, "Kami tidak menerimanya. Ucapan itu boleh dalam adzan,

sama seprrti dalam shalat."

Kesebelas: Takbiratul ihram hanya sekali, dan tidak

disyariatkan lebih dari itu. Inilah madzhab kami dan madzhab ulama

secara keseluruhan.lru ijma ' yang berlaku.

Al Qadhi Abu Ath-Tliayib dan Al Abdari meriwayatkan
pendapat lain dari kalangan Rafidhah, "Takbir sebanyak tiga kali." Ini
jelas salah dan tertolak oleh intinya sendiri tanpa perlu dalil lain untuk

menolaknya. Jika seseorang bertakbii sebanyak tiga kali atau lebih,

maka perinciannya sErma seperti sebelumnya dalam masalah ketiga.

1 5. Asy-Syirazi berkata, *Saat takbiratul ihramrdianjurkan
mengangkat kedua tangan sejajar dua pundak. Ini berdasarkan
riwayat Ibnu Umar RA:

e:) $0 LT\'$ 6l: # )'-o i:i- E';i>,ltt et $ t:r{

li';t u -"i,
"Bila memulai shalat maka Nabi SAW mengangkat kedua tangan
sejajar kedua punda\ (mengangkat kedua tangan) bila hendak
takbir untuk ruku, dan (mengangkat kedua tangan) bila
mengangkat kepala dari ruku."
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Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Umar sepakat dengan anjuran mengangkat kedua tangan pada

takbiratul ihram.

Ibnu Al Mundzir dan lainnya menukil ijma' dalart hal ini.

Al Abdaxi meriwayatkan dai Az-Zubaidiyah, "Tangan tidak

diangkat saat t akbiratul ihram."

. Az-Zubaidiyah tidak perlu dihiraukan dalam ima'.

Al Mutawalli meriwayatkan dari sebagian ulama, "Tangan

paling wajib diangkat ketika takbiratul ihram."

Aku pernah membaca fatwa-fatwa Al Qaffal, bahwa seorang

Imam atrli hadits dan fikih (Abu Al Hasan Ahmad bin Sayyar Al
Mamrdzi), kalangan satrabat kami generasi pendahulu dalam tingkatan

Muzanni, berpendapat, "Bila orang tidak mengangkat kedua tangan

saat takbiratul ihram maka shalatnya tidak sah, karena takbiratul

ihram hukumnya wajib. Dengan demikian, mengangkat tangan saat

talrbiratul ihram hukumnya wajib, tidak seperti takbir-takbir lain yang

tidak mewajibkan mengangkat tangan, karena hukumnya memang

tidak wajib." Pendapat Abu A1 Hasan ini tertolak oleh ijma' generasi

sebelumnya.

Tentang posisi tangan di angkaL Asy-Syaf i menjelaskan

dalam Al Umm dan MuWttashar Muzanni, "Sahabat-sahabat kami

berpendapat, 'Mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak'.

Maksudnya adalah kedua telapak tangan sama tingginya dengan kedua

pundak."

Ar-Rafl'i berkata, "Menurut madzhab yang benar, mengangkat

kedua tangan sejajar dengan telinga bagian atas. Kedua jari jempol

sejajar dengan daun ielinga dan kedua telapak tangan sejajar dengan
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kedua pundak." Demikian yang dikemukakan oleh Al Mutawalli, Al
Baghawi, dan At Ghazali.

Asy-Syafi'i menyatukan beberapa riwayat dengan alasan

seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Seperti itu juga yang

dinukil oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam At-Ta'liq dan lainnya

dari Asy-Syaf i, "Ia menyatukan ketiga Rasulullah SAW dengan

alasan tersebut."

Ar-Rafi'i berkata, "Pemyataan Al Ghazali dalam Al Waiiz,

'Ada tiga pendapat dalam masalah ini'. Ini tidak benar. Hanya Al
Ghazali yang menyatakan seperti ini."

Imam Al Haramain menukil dua pendapat dalam masalah ini:

Pertama; Mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak.

Kedua: Mengangkat tangan sejajar dengan kedua telinga.ss

Pendapat kedua ini asing dari riwayat Asy-Syafi'i.

Sahabat-sahabat kami dari Irak dan lainnya meriwayatkan

pendapat tersebut dari Abu Hanifah, dan ia menganggapnya sebagai

masalah kontroversial.

Selain Ibnu Umar, Abu Hamid As-Sa'idi juga meriwayatkan

hadits tentang mengangkat tangan sejajar kedua pundak seperti yang

diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Abu Daud jugameriwayatkannyadari riwayat Ali RA.

Malik bin Al Huwairits meriwayatkan, batrwa Nabi SAW bila
takbir maka beliau mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan

kedua telinga (HR. Muslim)

Penjelasan serupa juga diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr (HR.

Muslim)

5t lnilah yang dikuatkan oleh Ghazali dalarr-Al llrya', bab: Seperempat lbadah.

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll SOI



Riwayat milik Abu Daud menyebutkan dalam hadits Wa,il,
"Beliau mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu,
dan kedua jari jempol beliau sejajar dengan kedua telinga." Hanya
saja, sanad hadits ini terputus karena berasal dari riwayat Al Jabbar
bin wa'il dari ayahnya, padatral ia tidak pemah meriwayatkan hadits
dari ayahnya. Konon, ia latrir setelah ayahnya meninggal.

Al Baghawi menjelaskan dalam Syarh As-Sunnah: Asy-Syaf i
menyatukan riwayat sejajar dengan kedua pundak dengan riwayat
sejajar dengan kedua telinga dengan penjelasan yang terdapat dalam
riwayat yang juga lematr ini,.

Riwayat yang dimaksud adalah riwayat Wa,il, "Beliau
mengangkat kedua jari jempol hingga (sejajar dengan) kedua daun
telinga."

Madzhab yirng benar yaitu, mengangkat kedua tangan sejajar
dengan kedua pundak, seperti yang kami jelaskan sebelumnya.

Asy-Syaf i dan satrabat-sahabat kami menguatkan, bahwa
riwayat ini lebih kuat sanadnya dan lebih banyak jumlatr riwayatnya,
karena riwayat yang menyebut "mengangkat tangan hingga sejajar
dengan telinga" diperdebatkan dari mana diriwayatkan, tidak seperti
riwayat mengangkat tangan hingga sejajar dengan kedua pundak.

Cabang: Pendapat ulama tentang posisi mengangkat kedua
tangan.

Telah kami sebutkan sebelumnya batrwa madztrab kami yang
masyhur adalah mengangkat kedua tangan sejajar pundak. penjelasan

ini dikemukakan oleh Umar bin Al Khaththab dan putranya, Malik,
Ahmad, Ishaq, serta Ibnu Al Mundzir

Abu Hanifah berpendapat, "Sejajar telinga."

Riwayat lain dari Ahmad, "Berhak memilih salah satunya,
tidak ada keutamaan pada salah satu dari keduanya."
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Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari sebagian ahli hadits,

dan ia menilainya bagus.

Al Abidi meriwayatkan dari Thawus, batrwa ia mengangkat

kedua tangan hingga mencapai kepala. Ini keliru dan tidak berdasar.

16. Asy-Syirazi berkata, "Merenggangkan jari:jari tangan

berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW
merenggangkan jari-iari beliau dalam shalat."

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan di-dha'if-
kannya.

Satrabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang anjuran

merenggangkan jari-jari tangan di sini.

Penulis dan jumhur fuqaha memastikan bahwa hal itu
dianjukan

Muhamili menukilnya dalam Al Majmu'dari sahabat-sahabat

kami secara mutlak.

Al Ghazali berpendapat, uTidak terlalu dirapatkan dan tidak
terlalu direnggangkan, dibiarkan begitu saja seperti kondisi
normalnya."

Ar-Raf i berpendapat, "Direnggangkan secara tidak
berlebihan."

Pendapat yang masyhur adalatr pendapat pertarna.

Pemilik At-Tahdzib berpendapat, "Merenggangkan jari-jari
tangan dianjurkan pada posisi saat kita diperintahkan untuk
mengangkat kedua tangan. "

Cabang: Jari-jari tangan saat shalat memiliki beberapa

kondisi.
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Pertama: Saat diangkat tatkala takbiratul ihram, ruku, bangun

ruku, dan berdiri setelah tasyahud awal. Telah kami sebutkan

sebelumnya, dan menurut madzhab yang masyhur, jari-jari tangan

dianj urkan untuk direnggangkan.

Kedua: Saat berdiri dan i'tidal setelah ruku. Dalam kondisi ini
j ari-j ari tangart tidak direnggangkan.

Ketiga: Saat ruku. Saat ruku jari-jari tangan dianjurkan untuk

direnggangkan di lutut.

Keempat: Saat sujud. Saat sujud jari-jari tangan dianjurkan

untuk dirapatkan dan diaratrkan ke kiblat.

Kelima: Saat duduk di antara dua sujud. Ada dua pendapat:

l. Sama seperti kondisi sujud. Ini pendapat yang kuat

2. Dibiarkan seperti kondisi normalnya dan tidak dipaksa untuk

dirapatkan.

Keenam: Saat tasyahud. Jari-jari tangan kanan dikepalkan,

kecuali jari telunjuk dan jari jempol, tidak seperti biasanya, sementara

jari-jari tangan kiri dibentangkan. Ada dua pendapat, sama seperti dua

pendapat dalam kondisi saat duduk di antara dua sujud. Pendapat yang

kuat yaitu, dirapatkan dan dihadapkan ke kiblat.

17. Asy-syirazi berkata, (Permulaan mengangkat tangan
dimulai bersamaan dengan permulaan takbir dan berakhir
seiring takbir berhenti. Bila tangan mendahului takbir maka
tangan tetap dibiarkan dalam keadaan terangkat hingga takbir
usai, sebab tangan diangkat unfuk bertakbir, sehingga harus
bersamaan.t'

Penjelasan:

Ada lima pendapat tentang waktu anjuran mengangkat tangan:
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Pendapat pertama: Permulaan mengangkat tangan dimulai

bersamaan dengan permulaan takbir dan berakhir ketika takbir usai.

Ini pendapat paling kuat, seperti yang dipastikan oleh penulis tadi.

Inilah yang tertera dalam teks Asy-Syaf i.

Dalam Al tJmm, Asy-Syaf i menjelaskan, "Tangan diangkat

seiring'permulaan takbir, kedua tangan diangkat hingga takbir usai

dan kedua tangan dibiarkan terangkat hingga takbir usai. Bila tangan

tetap dibiarkan terangkat sebentar setelah usai bertakbir, maka tidak

apa-apa, namun saya tidak memerintatrkan seperti itu." Demikian

pernyataan Asy-Syaf i secara sama persis.

Syaikh Abu Hamid menjelaskan dalam At'Talig, "Tidak ada

perbedaan pendapat di kalangan sahabat kami bahwa mengangkat

tangan dimulai bersamaan dengan permulaan bertakbir. Juga tidak ada

perbedaan pendapat bahwa tidak meletakkan tangan di dada sebelum

takbir usai."

Pendapat lredua:Tangan diangkat tanpa bertakbir, setelatr itu

takbir dimulai bersamaan dengan saat menurunkan tangan dan

berakhir seiring berakhirnya takbir.

Pendapat ketiga: Tangan diangkat tanpa bertakbir, setelah itu

takbir dimulai, dan kondisi kedua tangan diam tidak bergerak. Setelah

itu tangan diturunkan setelah takbir usai. Pendapat ini dikuatkan oleh

Al Baghawi

Pendapat kcempat: Kedua-duanya (mengangkat tangan dan

takbir) dimulai secara bersamaan, dan takbir usai seiring tangan

diturunkan.

Pendapat kelima: Mengangkat tangan dimulai seiring takbir

dimulai dan tidak ada anjtran saat keduanya berakhir. Bila takbir selesai

terlebih dahulu sebelum tangan diangkat, atau sebaliknya, maka kita

cukup rneneruskan yang belum usai. Setelah keduanya usai (mengangkat
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tangan dan takbir), tangan diletakkan di dada dan pengangkatannya tidak
diperlama. Pendapat ini dikuatkan oleh Ar-Raf i.

Banyak sekali hadits disebutkan dalam tttab shahift yang bisa
dijadikan dalil untuk seluruh pendapat ini atau sebagian besarnya,

diantaranya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW
mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak bila memulai
shalat, (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Riwayat Al Bukhari menyebutkan, "Beliau mengangkat kedua
tangan saat bertakbir. "

Riwayat lain milik Al Bukhari menyebutkan, "Beliau bertakbir
dan mengangkat kedua tangan."

Riwayat Muslim menyebutkan, "Saat hendak shalat,
Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan hingga keduanya sejajar
dengan pundak, kemudian beliau bertakbir."

Riwayat Abu Daud 
-dengan sanad shahih atau hasan

menyebutka*-, "Kemudian beliau bertakbir, sementara kedua tangan
beliau seperti itu."

Diriwayatkan dari Abu Qilabatr, batrwa ia pernah melihat
Malik bin Al Huwairits RA bertakbir kemudian mengangkat kedua
tangannya ketika shalat. Ia lalu berkata, "seperti inilah yang dilakukan
Rasulullatr SAW." (HR. Muslim, dengan lafirztr- ini)

Riwayat Al Bukhari menyebutkan, "fa bertakbir dan
mengangkat kedua tangannya. "

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Malik bin Al
Huwairits, "Rasulullah sAw mengangkat kedua tangan ketika
bertakbir."

18. Asy-Syirazi berkata, ,.Bila yang bersangkutan tidak
bisa mengangkat kedua tangannya atau hanya bisa mengangkat
salah satunya, atau bisa mengangkat keduanya namun tidak
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sampai sejajar dengan pundako maka ia boleh mengangkat

tangan sebatas kemampuannya. Ini berdasarkan sabda

Rasulullah SAW;

'Bib ahu memerintahkqn

semampunu'."

Penielasan:

,ll-,t V *rfrfv ;L;siyl tit
sesuata kepadamu maka lahuhanlah

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari

riwayat Abu Hurairah iA, yang telah dijelaskan sebelumnya.

Satrabat-satrabat kami berkata, "Bila kedua tangannya atau

salatr satunya terputus dari pergelangan maka ia harus mengangkat

lengan bawah."

Al Baghawi berpendapat, uBila tangannya terputus mulai dari

pergelangan maka ada dua pendapat:

Pertama: Ia harus mengangkat lengan atas. Ini pendapat yang

paling kuat, berdasarkan hadits sebelumnya.

Kedua: Ia tidak mengangkat tangan karena lengan atas tidak

diangkat,dalam kondisi tangan normal.

Ar-Raf i memastikan lengan atas harus diangkat.

Jika ia tidak bisa mengangkat tangan kecuali melebihi batas

yang disyariatkan, atau kurang dari batasan, maka ia boleh melakukan

semampunya. Bila ia mampu mengangkat tangan, namun lebih atau

ktrang dari yang disyariatkan serta tidak mampu mengangkat tangan

sesuai yang disyariatkan, maka ia melalarkan yang lebih dari batasan.

Ini berdasarkan alasan dan dalil yang disebutkan oleh penulis tadi.

Asy-Syafi'i menyatakan demikian dalam Al Umm.

Jika ia tidak mengangkat kedua tangan karena sengaja atau

lup4 hingga ia melakukan sebagian takbir, maka ia harus mengangkat
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keduanya pada sisa takbir. Bila takbir usai maka ia tidak boleh
mengangkat tangan setelahnya. Asy-syaf i menyatakan demikian
dalam Al Umm, dan sahabat-sahabat kami menyepakatinya

Cabang; Berbagai masalatr dalam mengangkat tangan.

Asy-Syaf i menjelaskan dalam Al (Jmm, "Mengangkat tangan
(saat takbir) dianjurkan bagi setiap orang yang shalat, baik imam,
makmum, orang yang shalat sendirian, maupun wanita. Semua yang
saya sampaikan untuk dilakukan saat takbiratul ihramjuga dilakukan
saat takbir ruku, saat mengucapku (:* cnl il' i*). U.rgangkat
kedua tangan pada setiap shalat sunah dan fardhu, sama saja. Tangan
juga harus diangkat saat takbir dalam shalat jenazah, shalat Id, shalat
Istisqa', sujud tilawah, dan sujud syukur. Semua itu dilakukan saat
shalat, baik shalat dengan berdiri, duduk, berbaring, maupun hanya
berisyarat dalam hal mengangkat kedua tangan, karena semua ini
sama seperti posisi berdiri. Bila seseorang tidak mengangkat tangan
pada seluruh bagian yang saya perintahkan, atau sebaliknya,
mengangkat tangan pada bagian yang tidak saya perintahkan, baik
dalam shalat fardhu maupun shalat sunah, saat shalat Id maupun shalat
jenaah, maka saya memakrulrkan semua itu, namun ia tidak wajib
mengulang shalatnya dan tidak perlu sujud sahwi, baik dilakukan
secara sengaja, lupa, maupun tidak tahu, karena ini merupakan salah
satu kondisi dalam amalan shalat

seperti itu pula pendapat saya dalam seluruh kondisi amalan
yang ia tinggalkan. Demikian pernyataan Asy-Syafi'i secara sama
persis.

Al Mutawalli berpendapat, "Telapak tangan dianjurkan
menghadap kiblat saat diangkat."

Al Baghawi berpendapat, ,,sunnahnya adalah membuka
telapak tangan saat diangkat.,'

Al Maj mu' Syarah Al Muhadzdzab



Satrabat-sahabat kami berkatq *Wanita sama seperti lelaki

dalam semuanya ini."

Cabang: Ulama berbeda pendapat tentang hikmatl

mengangkat kedua tangan.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam Manaqib Asy-Syaf i dengan

sanadnya dari Asy-Syaf i, nSuatu ketika ia shalat di samping

Muhammad bin Al Hasaq lalu Asy-Syaf i mengangkat tangannya

saat hendah ruku dan bangrrn dad ruku, lalu Muhammad bertanya

kepada Asy-Syaf i, Kenapa kau mengangkat kedua tanganmu?'Asy-

Syaf i menjawab, 'Demi mengagugkan kebesaran Allatt SWT,

mengikuti Sunah Rasul-Nya, dan mengharap pahala dari Allah'.'

At-Tamimi dari kalangan satrabat kami menjelaskan dalam

Syrh Shahih Mttslim, "Ada yang mengatakan batrwa mengangkat

tangan adalatr masalah ta'abbtdi, dan maknanya tid* bisa dicerna

oleh akal."

Ada juga yang mengatakan bahwa mengangkat tangan adalatr

isyarat tauhid.

Al Mulhab bin Abu Shufrah Al Maliki morjelaskan dalam

Syarh Shahih Al Buklnri, 'Hikmah mengangkat tangan ketika

takbiratul ilram adalah agar orang yang tidak mendengar suaranya

melihat hal itu, lalu ia tahu bahwa ia sudah memulai shalat untuk

kemudian diikuti.'

Ada yang berpendapa! 'Hikmahnya adalatr berserah diri dan

tunduk. Ketika kalab tawanan pada umumnya membentangkan

tangannya sebagai tanda menyerah."

Ada yang berpendapa! nMengangkat tangan adalah isyarat

membuang semrn unrsan dunia dan berkonsentrasi secara keseluruhan

untuk shalat."
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19. Asy-Syirazi berkata; Setelah takbir usai, dianjurkan
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan
diletakkan di atas sebagian telapak dan sebagian pergelangan. Ini
berdasarkan riwayat Wa'il,bin Hujr, ia berkata, "Aku berkata,

'Sungguh, aku akan melihat shalatnya Rasulullah SAW,
bagaimana beliau shalat?' Aku lalu melihat beliau, ternyata
beliau meletakkan tangan kanan di atas bagian luar telapak
tangan kiri, pergelangan tangan, dan lengan bawah." Dianjurkan
kedua tangan diletakken di bawah dada, berdasarkan riwayat
Wa'iI, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW shalat, beliau
meletakkan kedua tangen di dada, sedangkan salah satunya
berada di atas ytng lain."

Penjelasan:

Hadits Wa'il akan kami jelaskan dalam dua bagian masalah
yang diperdebatkan berikutrya.

':clt *1" tSjD dengan ya' fathah dan kasrah (dua versi
dialek), aamun yo' fathah,lebih fasih dan masyhur.

fg.lU dengan ra' dhammah dansin suhtn dan ghain.

Al Jauhari menjelaskan, "Koncin ada yang mendhammah sin

till'), yang berrtuk jamaknyu d.tl.l'D.,'
'Ada juga yang menyebut f&tU dengan huruf shad, seperti

yang disebutkan dalam hadits yang sebentar lagi akan kami sebutkan.

f&lU dengan huruf sfz lebih fasih dan masyhur. Arrinya yaitu
pergelangan antara telapak tangandan lengan bawah.

Wa'il bin Hujr merupakan salatr satu pembesar bangsa Arab
dan keturunan Raja Himyar. Kuniyatrnya adalah Abu Hunaidatr. Ia
tinggal di Kufah dan hidup hingga masa pemerintahan Mu'awiyah.

Satrabat-satrabat kami berkata, "sunnahnya adalah meletakkan
kedua tangan setelah takbir; tangan kanan diletakkan di atas tangan
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kiri, sedangkan lengan tangan kanan mexrggqnggam pergelangan

tangan kiri dan sebagran lengan bawah."

Al Qatral berkata, "Orang boleh memilih antara

membentangkan jari-jari tangan kanan di atas pergelangan, atau

membentangkan di lengan bawah. Kedua tangan diletakkan di antara

bagran bawatr dada dan di atas pusar. Inilah yang benar dan

disebutkan dalam teks Asy-Syaf i.'
Ada pendapat masyhur milik Abu Istraq Al Mamrdzi, uKedua

tangan diletaklcan di batrwa pusar;"

Madzhab yang bemar adalah yang Pertama

Ar-Raf i menjelaslcan, "Fuqalra berbeda pendapat saat

menurunkan keduatangan setelah di angkat, apakah diturunkan secara

serius ke,mudian diangkat lagi, lalu dilAakkan di bawah dada dan

tangan kanan diletalkan di atas tangao kiri? Ataukatr dittrrunkan

hingga di bawatr dada sqia, kemgdian banr diletakkan? Manurut saya,

yang kedua lebih krut. Initatr yang dipastikan oleh Al Ghazali dalam

At-Ta&tb, sementara dalam Al Khulosah Al Ghazali memastikan

pendapat yang pertama. "

Cabang: Pendapat ulama tentang meletakkan tangan kanan di

atas tangan kiri.

Telah kauri sebutkan sebelgmnya bahwa madztrab kami itulatt

Sunna[ dan itulah yang dikeurulcakan oleh AIi bin Abi Thalib, Abu

Hurairah, Aisyah, serta satrabat lain, Sa'id bin Jabir, An-Naktra'i, Abu

Muljiz, dan tabi'in lain, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, serta mgrid-

mtri&ryq Ithuq, Abu Tsaur, Datrd, dan mayoritas ulama.

At-Tinnidzi berkate *Inilah praktek ulama dari kalangan

salrabat, tabi'in, dan generasi setelatrrya.'
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Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari AMullatr bin Az-Zubur,
Al Hasan Al Bashri, dan An-Nakha'i, "Kedua tangan diturunkan dan
salah satunya tidak diletakkan di atas yang lain."

Al Qadhi Abu Ath-Thayrb juga meriwayatkan pendapat serupa
dari Ibnu Sirin.

Al-Laits bin Sa'id berkat4 "Kedua tangan diturunkan. Bila ini
berlangsung lama bagi yang bersangkutan, maka ia meletakkan tangan
kanan di atas tangan kiri untuk istirahat."

Al Auza'i berkata, "Ia boleh memilih antara meletakkan
tangan atau menurunkannya."

Ibnu Abdul Hakim meriwayatkan dari Malik, ,'Tangan

diletakkan di bahwa dada."

Sementara itu" Ibnu AI Qasim meriwayatkan pendapat berbeda
dari Malik, "Tangan diturunkan.. Inilah pendapat masyhur dan menjadi
kesepakatan murid-muridnya dari M4gtrib atau sebagian besarnya.
Pendapat mereka ini disandarkan pada hadits orang yang shalat secara
tidak baih lalu Nabi sAw mengajarinya tatacarushalat, dan beliau tidak
menyebut meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.

Satrabat-sahabat kami bersandar pada hadits Abu Hazim dari
Sahal bin Sa'ad, ia berkata, "orang-orang diperintahkan meletakkan
tangan kanan di atas tangan kiri ketika shalat."

Abu Hazim berkata, "Menurutku, Sahal menyandarkan hal itu
kepada Nabi SAW." (HR. Al Bukhari) Pemyataan ini secara tegas
menyambun gkan s anad sampai Rasulullah SAW (narfu ).

Diriwayatkan dari wa'il bin Hujr, bahwa ia melihat Rasurtrllah
SAW mengangkat kedua tangan saat memulai shalat, kemudian
berselimut dengan baju dan meletakkan tangan kiri di atas tangan
kanan." (HR. Muslim, dengan lafazh ini)
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Diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, *Aku berkata,

'Srmgguh, aku akan melihat shalatnya Rasulullah SAW, bagaimana

beliau slratat? Rasulullah SAW b€rdiri lalu menghadap kiblat, lalu

bertakbir, lalu mengangkat tangan hingga sejajar dengan kedua

telinga Setelah itu beliau melstal*an tangan lonan di atas bagian luar

telapak tangan kiri, pergelangan tangan, dan'lengan bawatr." (HR.

Abu Dad) : i

Scperti itu juga yang disebutkan dalan riwayat Abu Daud, Al
Baihaqi, dan tainnya.tlrlU dengan shad.

Diriwayatkan dari tbnu Mas'u{ bahwa ia shala lalu

meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Nabi SAW meliharryq

Ialu beliau meletakkan tangm kanamya di aas tangan kiri (HR- Abu

Dard, deirgran smad shahih sttai syantMuslin)

Diriwayatkan dari Halb Ath-Tha'i, ia berlcata, *Rasulullatt

SAW m€ngimami kami, lalu beliau memegangi'tangan kiri dengan

tangan lmnan beliau." (IIR. At-Tirmidzi, berlcata, "Hadits lusan.')

Diriwaydkan dari lbnu Az-Zafifu, ia berkaa, "Melunrslcan

kedua kaki dan meletakkan tangsn di atas talrgan t€rmasuk Sunnah."

(HR. Abu,Daud dengan sanad lnsan)

Diriwayatkan dari Mtrhammad bin Aban Al Anshari, dari

Aisyah, ia berkata" 'fila hal yang termasuk bagan dari kenabian

yatr: menyegerakan berb*a, menunda sahur, dan meletakkan tangan

kanan di atas tangan kiri dalam shalat.'(HR. Al Bailuqi, ia berlota,
*Hadits ini slwhih,dri Mtrhammad bin Abban.)

Muhammad bin Aban tidak diketahui ide,lrtitasnyu. at goLtari

b€rl@ta, "Ia tidak diketahui meriwayatkan hadits dari Aisyatr.'Dalam
hal ini ada hadits ser-upa dari Jabir, Ibnu Abbas, dan satrabat-satrabat

lain dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, Al
Baihaqi, serta lainnya. Riwayat yang telatr kami sebutkan tadi sudah

cukup.
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Satrabat-sahabat kami berkatq "Meletakkan tangan di atas

tangan lebih biSa menghindari gerahan-gerakan yang tidak perlu serta

lebih bagus dalam tawadhu! dan tunduk. Jawaban rmtuk hadits tentang
orang yang shdlat,secara tidak baik yaitu, Nabi SAW hanya mengajari
yang wajib-wajib saja."

Cabang: Pairdangan fuqatra tentang tempat meletakkan kedtra
trngan.

Telatr kami sebutkan sebelumnya bahwa madzhab kami
berpenftpa( uKedua taqgan dfunjurkan diletakkan,di bawah dad4 di
atas pusar." Perrdapat ini dikemukakan oleh Sa'id bin Jabir dan Daud.

Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Ishaq berpendapa! 'Kedua
tangan diletakkan di bawatr pusar." Pendapat ini dikemukalcan oleh
Abtr Ishaq daq Al Marrudzi dari kalangan sahabat kanri, seperti
disinggung sebelumnya

Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Abu Hurairah, An-
Nakha'.i, dan Ab-u Muljiz. Sementara itq pendapat yang diriwayatkan
dari Ali bin Abu Thalib RA adiidua:

Pertama: Di atas pusar.

Kedua: Di bawatr pusar. ,

Ada tiga pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Dua
pendapat sama seperti pendapat yang diriwayatkan dari Ali RA ini.
Dan yang ketiga: boleh memilih anlara keduanya dan tidak ada yang

lebih utama.

Ibnu Al Mundzir menjelaskan di selain bukunya yang berjudul
Al Isyraf, aku kira dalam Al Ausath, "Tidak ada riwayat shahih dari
Nabi SAW mengenai hal itu, maka kita boleh memilih di antara
keduanya."

Kalangan yang berpendapat meletakkan tangan di bawah pusar
berhujjatr dengan riwayat Ali bin Abi Thalib RA, ia berkata,
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"Terrrasuk Sunnah dalam shalat adalah meletakkan telapak tangan di

atas telapak tangan di bawah pusar."

Satrabat-sahabat kami berhuiiah dengan hadits Wa'il bin Hujr,

ia berkata, *Aku shalat bersama Rasulullah SAW, beliau meletakkan

tangan kanan di atas tangan kiri di dada beliau.' ([IR. Abu Bakr bin

Khuzaimatr, dalarn kitab shahihnya)

Hadits Ali RA yang mereka jadikan hujjah tadi diriwayatkan

oleh Ad-Danrquthni, Al Baihaqi, dan lainnya Mereka sepakat

melemahlon hadits ini l@€na ber,asal dari riwayat Abdurrahman bin

Islraq Al Wasithi, perawi lerndu berdasarkan kesepakatan para.Imam

di bidangiari dan ta'dil.

20. Asy-syiroxi berkata, (Dienjurkan mcngarahkan

pandangan ke tempat sujud. hi berdasarkan riwayat lbnu Abbas

RA, ia berkata, 'Bila memulai shalat, Rasulullah SAW hanya

memandang ke tempat sujud beliau'.'

Penjelasan: Hadits Ibnu Abbas ini ghorib, aku tidak
:i

mengetatruinya.

Al Baihaqi meriwayatkan beberapa hadits selUakna dari

riwayat Anas dan lainnya, semuanya lematr.

Masdrh: ri

Ulama sepakat atas anjuran khrtsytt dan tunduk dalam shalat, 
-menundukkan dari segala hal yang melalaikan, maknfi''s

menoleh saat shalafi" dm mengarahkan pandangan ke depan saja.

Dalam hal mengaratrkan pandangan ke depan, ada dua

pendapat 
,

Pertama: Mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat

berdiri dan duduk. Ini pendapqt paling kuat dan telah dipastikan oleh

penulis, selunrh fuqaha hak, serta sekelompok fuqaln lain.
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Kedua: Mengaratrkan pandangan ke tempat sujud ketika
berdiri, saat nrku mengaratrkan 

.pandangan 
ke kaki, saat sujud

mengarahkan pandangan ke hidrmg, dan sa4t duduk mengarahkan

pandangan ke paha. Itu karena mengaratrkan pandangan ke tempat

yang jautr, dapat melalaikan, seingga lebih utama untuk dibatasi.

Pendapat ini dipasikan oleh Al Baghawi dan Al Mutawalli.

Dalil pendapat pertama yaitu, mengalihkan pandangan dari
satu tempat ke tempat lain dapat mengganggu hati dan menghalangi

kesempurnaart ffiusyt. Dalam masalah ini teradapat bagian-bagian

masalatr dan tambahan yang akan kami jelaskan saat penulis
menjelaskannya di akhir bab: Hal-Hal yang Membatalkan Shalat.

Cabdng:"Tentang memejamlcan mata ketika shalat.

Al Abdari dari kalangan qahabat kami menjelaskan dalam bab:

Perbedaan Niat Antara Imam dengan Makmum, 'Orang yang shalat
dimakruhkan memejamkan mata.

Ath-Thahawi berpendapatr "Memejamkan mata hukumnya
juga maknrtr menunrt satrabat-satrabat karni, dan ini merupakan
pendapat Ats-Tsauri."

Malik berpendapa! "Mernejanrkan mata tidak apa-ap4 baik
dalam shalat fardhu maupun shalat sunah."

Landasao kami: Ats-Tsauri berkatq "Orang-orang Yatrudi
melakukan demikian." Ath-Thatrawi berkata, "Dikarpnakan
memejamkan sebelah mata hulomnya makruh, malca mernejamkan

kedua mata juga makruh." Demikian perfelasan Al Abdari.

Aku tidak mengetatrui salah satu dari sahabat-satrabat kami
yang mernakrutrkan memejamlon mata dalam shalat. Menunrt
pendapat terbaik, menrejankan mata tidak malcruh bila tidak
dikhawatirkan berbatrayq l<ar€na memejaurkan mata merupakan
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perbuatan menyatukan khgsyu dengan konsentrasi, mencegah mata

tidak melihat hal-hal yang dapat memecah konsentasi.

Al Baihaqr berkata, "Kami meriwayatkan dari Mujahid dan

Qatadatr, keduanya memaknrhkan memejamkan mata ketika shalat,

dan ini ada haditsnya."

Al Baihaqi menenrskan, "Pendapat ini bukan apa-apa."

21. Asy-syirrzi berkrh, sKemudieu membeca doe tstifiah,

hukumnye suneh. Lebih utemenyr edeleh mcngucspkrn doe

yeng diriweyatken oleh Ali bin Abu Thdib Ra, behwe bile

hendek memulei shelet, Nabi SAW membeca:

; J Jt +,Att?t eg;3t Y rsq qt'$i
t',o^l,jr,ti) i ig, ,t6i';r::r''*.Lt 6;It
lr .-.rr v iUj' uf 'rii:t'Olit'u *r:.'rt 'ci;n;'; U?

'r'o.
'oi'r).';uu e"ri?"',*'t5b'!rb'f t ,"ui ul
Lt#-v d>e!i *\.;.vt:r ul\y -i:st'i1; v tltt1*
'df \ q*,;b'. ;*t q;;,p u ;-$ ult 

"ty 
ra;;\ 

.

"*f;:,:.u;6 
q;?tr|r:-* ; k ;Jt) *gt"l5

Ut i',fi !):j'Ll'*lg :'6 tg
'Aku menghadap kepada Rabb yang menciptakan langit serta bumi

dengan berpegang teguh pada agama yang lurus, dan ahu tidak

termasuk orang yang menyehutukan Sesungguhnya shalat, ibadah,

hidup, dan motihq untuh Allah, Rabb seluruh alom yang tidak

memihki'sekutu, dan itulah yang diperintahkan padahu dan aku

termosuh orang yang berserah dirl Ya Allah, Engkau Maha

Pengaosa, tidak ado tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau-
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Enghau Rabbku don aku harta-Mu Ahu mcnganiaya dirihu, aha
mengakai dosahu, ,ruho ampanilah selurah dosohur lidah ada yang
meilgampani dosa selak Enghau Tunjuhkanlah ahu hepada ahhloh
yang terbaik, tidok. ado yotg menanjahhan hepadanya sehin
Enghau Polingkanlah a*a dari ahhlah yang baruk, tidah ada yang
numalinghannya dgrih4 selah Enghau Ahu memcnuhi panggilan-
Mu dengan hegembiraan, seluruh hebaihan berada di tangan-Ma,
heburuhan tt|q! &*@*, kqado-Mu Aha hidap dengon
perblonga4 dan rohnut-Mu Krydo-Ma (ohu hembali), Engkau
Mahs stlci dan Moha r"ngsr Aha numohon ampan dan bertobat

Seperti riwayat Ali RA lrinnye, bahwa Nabi SAW
mengucapkan doa ini, henya seje dalem hadits AIi disebutkan,
*Aka adalah orang peilarrra yang betxeroh &tir, sebab Nabi SAril
adalah orang pertama yang berserah dirie sedangkan perawi lain
hanya mengucrpkan scperti yang tetah kemi sebutkan.,

Penjelasan:

Hadits itu diriwayatkan Muslim dalam shatrihnya dengan
matan tersebut. Dari shahih Muslim lah aku menukil hadits ini.

salinan 'hadits dalam At Mutwdzdzab terdapat sedikit
perbedaan redaksi, dalam buku tersebut menyebutkan di
permulaannya, "sesungguhnya bilabeliau sAw hendak shalat wajib,,
sementara versi riwayat Muslim dan lainnya menyebutkan;
"Sesungguhnya bila beliau saw hendak shalag,, ini lebih umum.

Redaks i,uDan aht termasuk orang yang berserah diri,"tertera
dalam Shahih Muslimdan lainnya.

ai nailraqi meriwayatkannya dari beberapa jalur sanad, dan
sebagiannya menyebutkan" "Dan aha termasuk orang-orang yang
berserah diri." sebagian lain menyebutkan, "Dan aht adalah orong
pertama yang berserah diri.',
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Asy-Syaf i menjelaskan dalam Al Umm, "Sebagian besar

perawi meriwayatkan,'Don aht adalah orang pertama yang berserah

diri'."

Datam Al Muhadzdzab tidak menyebtt,"Engkau Rabbhr," dan

redaksi selanjutnya saya nukil dari Shahih Mustim.

Penjelasan kata-kata dalaur hadits ini mencakup banyak hal,

dan saya hanya akao mengisyaratkan maksud-maksudnya sebagai

simbol bahwa orang yang shalat diperintahkan unttrk merenungkan

bacaan-bacaannya, maka [ra1f diketatrui makna-maknanya terlebih

dahulu.

(g.y* 
- ii ri) mencakup shalat fardhu dan shalat sunatr.

Grgi 'r**t, Al Azhari dan lainnya menjelaskan, "Artinya
adalah, aku menghadapkan wajahku.' Ada yan$ menjelaskan, "Aku
menghadapkan ibadatr dan tafiid kepada-Nya."

C.Fl boleh dibaca dengan huruf ya' suhtn atat fathah.
Sebagian besar membacanya dengan htlrltf ya' sukun.

(Penoipta langrt) artinya menciptakan langt dari awal, tanpa
:

contoh.

' Kata (brriJD dijarnakkan, namun kata (iplti) tidak

dijamakkan, meskipun jumlahnya tujuh, sama seperti jumtan langit,

karena yang dimaksudkan adalatr jenis bumi.

lL,tjlLlg dijamakkan karena kemuliaannya. Ini menguatkan

pendapat yang kuat dan terbaik milik juphur fuqahq batrwa langit

lebih utama dari bumi. Pendapat lain menyatakan, "Bumi lebih utama

dari langit, karena bumi adalah ternpat tinggal dan makam para nabi."

Pendapat ini lematr.

Tentang kata (V), Al Azhari dan lainnya menjelaskan,

"Artinya lurus."
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condong, sepeni kalimat Wtlt'"iir\.'
Mereka mengatakan batrwa yang dimaksud condong di sini

adalah condong pada kebenaran. Disebut demikian karena banyaknya

oTang yang menentang kebenaran.
' 

Abu Ubaid menjelaskan, uKata L4rir menunrt orang Arab

artinya yaitr,r oiangiyang memeluk ag;ama tbrahim AS."

I(ata tersebut dinashabkan sebagai fta, (petunjuk keadaan),

**roat y", aku menghadap saat alu condong pada kebenaran.

C;ry;tlt U Ul r;il uDan aht tidak termasuk orang-orumg yang

merrye httuian" merupalcan penjelas makna (!i+l).
Musfik disebut untuk semua orang kafir, seperti penyembatr

berhala (paganis), Yahudi, Nasrani, Majuzi, dan atheis.

Tentang kata (dvlt W 'oD "sesungguhnya shatatht dan

ibadahht," AI Azhari menjelaslon, "Shalat adatatt kata merryeluruh

untuk takbir, bacaan, nrku, zujud, doa, tasyatrud, dan lainnya."

1tf:.ir1 artinya ibadab dan (.llrtiD artinya orang yang

memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah SWT. Akar kata ini adalatt

1i3i-49 yang artinya logam murni yang dicairkan dan dibersihkan dari

selunrtr campuran.

1i3(-ir; iuga bermakna Kurban untuk mendekatkan diri
kepada AMh swT.

Ada yang menyatakan, "Kata irt'.3r a6n 
" 

perintah syariat."

Glgt Alsj) artinya hidup dan matiku. Htruf ya' pada kedua

kata ini boleh disukun dan difathatr. Sebagian besar memfathah huruf
ya' (i5tSi1dan mensukun hunrfya'(r;t ).

Al Wahidi dan lairurya menjelaskan, 'Ini adalah lam idhafah

yang memiliki dua makna:
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Pertama: Kepemilikan. Contoh t$l ifig hara milik Zaid.

Kedua: Hak. Contoh Vfi. tj;ltl pelana untuk kuda.

Kedtranya dimalcsudkan di sini.n

Dalam krrta G;bl6it''l. t !)., ada empat pendapat tentang makna

Rabb, seperti dijelaskan oleh Al Maruardi dan lairurya, Terguasa

Tuan, Pagatur, daD Perarryat Bita slfat Pe'nguasa dan Tuan

disemdlan,k€peda {thh- SSI!f- berrti tccrroll}, "sifu-sifat [}zat- Brlla

ainlfaafrebahxa AlhLmeagrurdrnmcrryr*:mdchh*r*thmr bsarti

ffi ecrhh'" Keti&a hd,aff da larldimda-
poda ke (ilrl .*, kata ini thnssu&-Alhh SWT- Samglao
bilahun1floffdm lar fug, mdla,@ A[ah SWf
dn l&rya'Cdeb (ii6['*]'Eabb setlrlltl alut' dan ql3JI i.il
'Penilikrunah!3

tlril;iU adalah b€ntuk iamak dari (ilriil): dat 0, ) tidak ada

bentuk tunggalnya dari sisi lafaz.hnya.

Ulama b€rpendapat pendapat tentang hakikat alam:

Para atrli logika dari kalangan sahabat l(arli, fuqatra lain, para

ahli bahasa, dan ahli tafsir, menjelaskan, "Alam adalah seluruh

makhluk."

Sekelompok ulama berpendapat, nAIm adalah para malaikat,

manusia, danjin.'

Pendapat lain menyatakan, "Alatrl terbegr menjadi empat,yuttt

malaikat, manusia, jrn, aan syetan." Pendapat ini dikemgkakan oleh

Abu Llbaidah dan At Farra

Pendapat lain menyatakao "Alam. adalah ketunman Adam."

Pendapat ini dikemukahan oleh Al Hasan bin Al Fadhl dan Abu

Mu'adz (pakar tata bahasa).

Pendapat lain menyatakarl "Alaill adalah dunia beserta isinya."
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,, ,,,,*rP,,,""-.,ryl14l{t 
tain menyatakan" "Qulrl berasal dari ati. tcat" t$t1.''

Bf,$esf,,"g4 #,.i"d+pa ini, maka seluruh alam dikhusirstan untuk

ry$l-rt1}. ygg berakal. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas
dan dipilih oleh Ibnu Al Haitsam serta Al Azhari, berdasarkan firman
Allut, l\T,.*Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al Furqan (At

frf"ofr)'Wtto hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan
lrepada seluruh alam. " (Qs.et furqaan [25,J : l) :

Tentaiip'redaksi (El}iir a,jf idilr), Al Azhari menjelaskan, ,,Ada

dua,pe&Datdi kalangan ahli natrunr,dalam hal inir,
iL;":'t'"Pe#ldhinb: Asalnya adalatr G+r.r--!iT3r j),ya Allah, lami

beriman dengan baitt. Kemudiai taia-tata ini sering diucapkan
alchirnlaanrcmbaur. Ini pendapat Al Farra.

Kedua: Asalnya adalatr (liifU, dengan huruf mim dtbiarkan
b€rharakat'fattah,
r'ri.' ::6ir;i(151i1 lierpendapat, ,,lA,rtinya adalah, ya Ailatr. Hwuf mim

ditasydid sebagai ganti huruf ya' nida'. Huruf mim drfathah karena
berharakati:sulrun, dan huruf znz sebelumnya sarna-sama berharakat
sukttn,idan drta huruf berharakat sukur tidak bisa disatukan, sehingga
tidak boleh diucapkan (pf L).

A I <\il&ith*t8@ ala A I Muhafu dz ab'

.l;At Wahidi menjelaskan; Ulaqa ber.sda berpendapat tentang

*S,.kuB.r(ilF'): A{a yang moryatakan kata tersebut berasal dari

djriiii r.#inu setiap makhluk iiidr"ititi petunjuk dan tanda atas

keberadaan Penciptanya. Dengan demikian, tilciU adalah hama untuk
sdfuttrti' maktiluk. Landasanrrya adalatr penggunaan kata (iffiry yang



Tentang kata 1111p Uf), at Azhari menjelaskan, "Artinya yaitu,

sesrmgguturya aku tidak menyembatr siapa pun selain-Mu.rr

Makna terbaik adalah, aku mengakui Engkau adalatt

Penguasakq Pengaturlu, dan keputusan-Mu berlaku padaku.

Tentang tutu qir'.iil1, Al Azhari menjelaskan, "Pengakuan

dosa yang telatr lalu demi mengharap amptman, seperti yang

diberitahukan Allah SWT tentang kisah Adam dan Hawa, 'Keduanya

berkda, "Ya Tulan kmni, karrti teloh mengoiaya diri karrri sendiri,

daq jifu Engkmt tidak mengonpwti karrri fun membert ralwat kepoda

lcani, niscaya kani temtast* orang'orang yong merugt." (Qs: Al

A'raaf [7] :23)

Tentang kata (.1$), Al Aziari dan lainnya menjelaskam,

"Artinya yaitu, aku tetap taat kepada'Mu secara tenrs-menerus. ( ij
9r3rr) artinya menempati di suattr teurpat Asal kata tc[J) adalatr

ffi,idu hrrruf nan untuk aa idhdahdibuang."

Telrtang kata (ClirLi), Al Azlrari menielaskm, "Bantuan demi

perintah-Mu secara terus-mererus demi agama-Mu yang Engkau

ridhai."

Tentang makna |el5\'*ltitlri>ada lima peirdapat ulama:

Pertama: Kebtrtrkan tidak diiadikan sebagai arnalan untuk

mendekatkan diri kepada-Mu. Ini sama sq€rti yang dikemukakan

oleh Al Khalil bin Ahma{ An-Nadhrbin Syamil,Ishaq bin Ratrawaih,

Yahya bin Ma'in, Abu Bala bin Ktnrzainalu Al Adlari, dan lainnya.

Kedua: Kebun*an tidak disandarkan kepada'Mu secara

sendirian. Dengan demikian, kita tidak boleh mengucapkan, '\rahai

Pencipta kera dan babi", '\il/ahai Rabb keburukan", dall semacamnya,

meskipun kita boleh mengucapkan, '\ilahai Pencipta segala sesuatu"

dan'\ilahai Rabb segala sesuafu", dan saat itu keburukan termasuk

dalam kata umum ini. Ini sama seperti yang diriwayatkan oleh Syaikh

Abu Hamid dari Al Muzanni dan lainnya.

i

L

Al Majmu'SyarohAl Muhadzdzab ll Sef



, Ketiga.' Keburukan tidak naik mengtximpiri-Mu, dan yang naik
menghampiri-Mu hanyalatr kat+kata baik serta amal shalih.

Keempat: Kebunrkan bagi-Mu bukanlah keburukan, karena
Engkau menciptakannya berdasarkan hikmah yang sempurn4 dan
k-ebunrkan hanyakeburqkan bagi maktrlrrk

Kelima: P.endapat ini dituturkan oleh Al Khaththabi, ,'I(ata-

kata.ini.sama seperti kalimat (grtf lf , eii) bila yang bersangkutan
berasat dari mereka."

1 Syailt Abu Hamid berkat4 "Hadits ini hmus ditakruilkan,
sdbab r'tidakr'edd'seoiang mulim prrn iahg mengucapkaur tekstual
hadits ini, karena ahli hadits mengatakan batrwa kebaikan dan
kcbun*an semuaaya milik Allah swr, rnanusia dan makhtuk lain
tidak melniliki campur tangan dalam penciptaannya,,
': " IVlu'tazilah mengatakan batrwa Allah SWT menciptakan

kebaikan dan kebunrkan, namlln Allah swr tidak menciptakannya
Tidak F€mah'terdengar,ucapan bahwa kebaikao dari Allah swr dan
keburukan dari diri mausia,selain dari ucapan orang-orang awam.
Tidak ada seorang ulama pun yaog mengatakan demikian, baik ahli
Sunnah maupun ahli bid'ah

(i!;)tt I tJt artinya aku berlindung, bersandar, dan memohon
pertolongan kepada-Mu.

, AL Aztrili menyatakan batrwa makna kalimat ihi,adalah, aku
berpegangteguhdankembalikepada-Mu. , , ..1

(t51F) artinya Engkau berhak dipuji.
: Pendapat lain menyatakan 

^"6rthya 
kebaikan berada di sisi-

Mun

Ibnu AI Anbari berpendapat, "seluruh hamba memuji dengan
mengesakan-Mu."
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Masahh:

Setiap orang yang strala! baik imanr, makmum, maupun orang

yang shalat sendirian, baik wanita, anak-anak, musafir, shalat fardhu,

shalat sunatr, shalat dengan duduk" berbaring, dan sebagainya,

dianjnrkan membaca du ifiitah setelah takbiratul ihram. Bila doa ini

tidak dibaca karena lupa atau sengaja hingga merrulai bacaan

ta'owu&, mafta ia tidak perlu kernbali rmtuk mengulang, kafena

posisinya sudah lewat dan tidak perlu diralat di seluruh rakaat

U.rifrtoy". Ini berdasarkan dalil yaog telatr kami sebutkan

sebelumnya

Syaikh Abu Hamid menjelaskan dalam At'Ta'liq, "Bita yang

bersangkutan tidak membaca doa istiftah dan memulai ta'awudz,

maka ia hanrs kembali untuk membaca doa istifiah s€telah membaca

ta'awudz."

Menunrt madzhab yang benar, pendapat pertamalah yang

benar, seperti yang dipastikaq oleh penulis dalam bab: Sujgd Sahwi

dan dipastikan oleh jumtln fuqaha

Asy-Syaf i menyatakan derrikian dalanr Al Umm, hanya saja

Asy-Syaf i berbeda pendapat kasta menunrttya shalat tanpa

membaca doaistiftahtidak batal, sebab doa ini adatah &ikir dan tidak

perlu sujud sahwi rmtuk itu, sebagaimana bila orang berdoa atau

bertastih di selain tempatnya

Asy-Syaf i memjelaskan dalam Al Umm, "seperti itu juga bila

seseorang melakukan sesuafit yang tidah saya periltatrkaq tidak ada

sanksi baginya dan tidak perlu menghentikan bacaan shalatnya saat

membaca doa apa saja ketika shalat."

Al Baghawi menjelaskan, "Misalnya makmum masbuq

bertakbir takbiratul ihronr, lalu imam membaca 'amin' setelatr ia

talrbiratul ihram, maka ia turut mengucapkan 'amin', barulah

membaca doa istiftah, karena bacaan 'amin' hanya sebentar. Jika

!j
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makmum masbuq mendapati imam tengatr tasyahud akhir, lalu ia
bertakbir dan duduk, maka imam salarn saat ia duduk. Ia harus berdiri,
namun tidak perlu mengucapkan doa istifiah, karena tempatnya sudah

lewat."

Al Baghawi dan lainnya menjelaskan, 'Jika imam salam
sebeltmr si makmum masbuq duduk, maka ia tidak duduk dan hartrs r

membaca doaistiftah."

' Anjuran rnembaca doa istiftoh rmtuk setiap orang yang shalat, 
iyang kami sebutkan ini, mencalcup shalat sunatr rawatib, shalat

mutlak, shalat Id, shalat kusuf pada rakaat pertama, shalat Istisqa', dan
lainnya kecuali dua hal:

Pertama: Shalat jenazah.Ada dua pendapat, sepgrti dijelaskan
penulis dalam bab: Jenazatr

IL Tidak membaca doa istifiah dalam shalat jenazah, karena sharat

Senazah pada dasarnya dilakukan secara ringkas. Ini pendapat
paling kuat menurut penulis dan satrabat-satrabat kami.

2. Diaqiurkan mltaea doaistifiah, sarna seperti shalat lain.

. Kedua: Makmum mosbuq bila mendapati imam di selain posisi
berdiri, maka ia tidak perlu membacadoa istiftah.

Syaikh Abu Harnid dalam At-Tabshirah menjelaskan, "Jika
makmum masbuq mendapati imam sedang bangun dari i'tidat saat ia )

takbir takbirotul iltram, maka ia tidak perlu membaca doa xtt1toi a^
cnkup mengucapkan @i;jr ''/i-t t"t'.* UJ.&' i-l untuk menyamai
imam. Bila ia mendapati imam sedang berdiri, dan ia tatru masih
memiliki kesempatan untuk membaca doa istifiah, ta'awudz, dan Al
Faatihah, maka ia harus membaca semua ini."

Asy-Syafi'i menyatakan demikian dalam Al Umm. Sahabat-
satrabat kami juga menyatakan seperti itu.

I
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l

Syailfi Abu Hamid dalarn At-Tabshirah rnenjelastan,

"Dianjnrkan mempercepat bacaan doa istiftah, dan hanya

membacanya sampai tCi|:..i,ir b Vft1. Setelatr itu diam untuk

mendengarkan bacaan imam. Namun bila ia tatru tidak mungkin

membaca semganya, atau ragu apakah belum membaca doa istiftah;

andai ia menyalatri keragUannya lalu membacanya lalu imam ruku

sebelum ia usai membaca Al Faatihatr, apakah ia ruku bersama imam

dan tidak membaca sisa bacaan Al Faatihatr, atau apakah hanrs

membaca Al Faatihatr sampai selesai meski torlarrbat dari gerakan

imam? Terdapat perbedaan pendapat masyhur dalam hal ini yang

insya Allah akan kami jelaskan saat penulis menyebut masalatr ini

dalam bab shalat jamaah.

Sementara rtu, bila makmtrm masbuq masih memiliki

kesempatan untuk membaca sebagtan doa istifiah, ta'awudz dan Al

FaatihalU namun tidak bisa membaca secara keseltrruhan, maka ia

Asy-Syaf i menyatakan demikian dalanAl (Jmm.

Cabang: Banyak sekali hadits tentang doa istifiah dalan kitob

shahih, seperti hadits Ali bin Abu Thalib RA tadi, hadits Abu

Hurairah RA, ia berkatg "Rasulullah SAW diam sebentalantara

takbir dan bacaan, maka aku berkata, 'Demi ayah dan ibuku sebagai

penebus untukmrl wahai Rasulutlah SAW, engkau diam antara takbir

dan bacaan, apakatr yang engkau ucapkan?' Beliau menjawab, 'Aku

mengucapkan, "Ya Allah jauhkanlah antara aht dengan kesalahan-

lresalahanht sebagaimana Engkau meniauhkan antara Timur dan

Barat. Ya Allah, bersihkanlah aht dari kesalahan-kcsalahanht,

sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah,

bersihkanlah kcsalalwn-kcsalahanht dengan air, saliu' dan es. " (HR.

Al Bukhari dan Muslim) Ini lafazh dari salah satu riwayat Al Bukhari.

Riwayat Muslim juga sama, hanya saja Muslim menyebutkan:
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iJir "itr'u'rt.\it it, c!-* [tliir ', * et
aa

t)r: *,t :ilu;UtAb, t t;t t
"Ya Allah, bersihkanlah aht dari kesalahon-kcsalahanht
sebagaimana pakaian putih dibersihkan dui kotoran. Ya Allah,
bersihkanlah juga kcsalalan-kcsalahanht dengan air, salju, dan

,?s''?

i,,,: Diriwayatkan dari Aisyah RA ia berkata:

iLj iy,,-2st'd,l.+,t rsl.*: *'bt d* lt J;i og
'r)? i\v.'it/r, jusi i:t)t'Lq,'!r:,t :r'*tr UAL
"Bila memulai shalat maka Rasulullah SAW membaca" 'Maha
Suci Engkau ya Altah dan dengan menntji-Mu, Matn Suci
nama-Mu, Malu Tinggi kelulnran-Iulu, dan tidok ada tuhan
(yang berhak disembah) selain-Mu'." (fIR. Abu Daud, At-
Tfumidzi, dan Ad-Dmaquthrii). Abu Daud dan At-Tirmidzi
melematrkannya.

Diriwayattcan dari Abu Sa'id Al Ktrudhri RA, ia berkata:

ii k ,y, o2 iG fi *:, ;i;bt *k I' J;:, oA
'!:*'d\l,'!!r; juti i:ti;r'.\q r'$Z.r'*lr UaL
; r.st grsr |'urir"fi';t-'i,:f 'g nii:ri;

*i #: ty u gltrrl'l?lr
"Bila hendak shalat malam maka Rasulullah SAW bertakbir,
lalu membaca, 'Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan
memuji-Mu. Maha Suci noma-Mu. Maha Tinggi kcluhuran-Mu
dan tidak ada ttrtan Oang berhak disembah) selain-Mu,. Setelatr
itu beliau benakbir, lalu membaca"'Aht berlindung kcpada
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, Allah Yang Maho .Mendengu tagi Malu Mengetahui ,dari
penyafit grlo, serta kcsombongan dm. kcbwukan ryetan yang

terhttuk'.u (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i)'

At-Tirmidzi dan lainnya melematrkart hadits ini. Hadits ini

dha'if. At-Tirmidzi berkata *Ahmad bin Hanbal berkat4 'Hadits ini

trdakshahih." 
:

Riwayat lain yang bukan berasal dari Abu sa'id Al Khudhri

menjelaskan kota saka rtalam halits ini: 1&; aninya kebirrukan, (ihir)

artinya kgso,gbo:rgan, {an (|ri) rtiayapenyakit gila,,' . : .

Sekelompok sahabat meriwayatkan doa istifiah: ( AJJtii
qJA'. t),hanya saj a hadits-haditsnya ilaff sq:akelluruhan,

Al Baiqaqi auo t"iooyu berkata, uAtsu-atsii palind shahih

dalam hal ini adalah atstr ya11g sanadnya hanya sampai pada Umar

bin Al Khaththab RA, bahwa saat memulai shalat, Umar

rn.*u*u, '!:* nlt:t'jJlr, ;w2?tZr '$tit't[:;it iilluai 'Maha

Suci Engkau ya.allih aor a""s*, memuii-Irha Uin" Suci nama-Mu,

Maha it"ggt kciluhiuran-Mu aon'tia* a&i tuhan (yary berhak

disembah) selain-Mu,.'([IR. Muslim, dalam Snanimya). Hahya saja,

Muslim tidak menyatakan secara tegas bah*a'bacaan ini didcapkan

Umardalam doaistifiah

Muslim dari Abdah, bahwa Umar bin Al

I(haththab RA membaca kaA-kata berihrt dcngan suara keras:

'r * it'!:t'jJ!L jus t il;*,t'llfi j'!);i:t'*ll UAL
"Maha Suci Engkott ya Allah dot denlon memuii'Mu, Maha

. Suci rumd-Mrt, Maln Tinggi kcluhrah'Mu, dan tidak ada

tulan (yang berhak dis embah) selain-Mtt "

Abu Ali Al Ghassani berkata,'Riwayat ini diseltkan dalam

Stnhih Mustim secara mursal, karena Abdah bih'Abu Lubabah tidak

mendengar dari Urnar bin Al Khatlrthab RA. Sementara itu, Al
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Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya yangshahihdari umar sacara
tersambung, dan dalam riwayatrya secara tegas menyatakan batrwa
umar bin Al Khaththab RA membacanya daram doa istifiah. N
Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir RA: Saat memulai
shalat, Rasulullah SAW membrca:

3)* i1,v; a1; jut, ilLr'L$'q;-:r'*t:t csaL
.tr,',H 6 yi V A\?2 egtfur rt- ey.,,.,.-.i,,r*.,'''/ ',z.sUit'O, !.r;*; g$: 6:,Ir ,ir',r'ot,g.yit

'Maha Suci Engkmt y Alloh dot dengan memuji-Mtt, Mara
Suci nana-Mu, Mata Tirr8g.i kcluhwan-lulu, dot tidak ada
nhan Oang berlnk disembah) selain-Mu Aku menghodap
kcpada Rabb yarg merciptakm langit dan bumi dengor
berpegang teguh poda agmu. yang lurus, dan aht tidak
termasuk orang yotg merytehtuhon &sanggubrya shalat,
ibadah, serta hidtp dan natiht'utttuk Allah Rabb seluruh
alam'.

Diriwayatkan dari Anas RA:

n.i-'...;-it JLi' }Ar l:i; 't{r'.;J,at'S;n i* le,'of
*i' & lt j;; et tu *,s)U:,,{p,8r*
'#-i ,sut l1;i,it?.,b y4fiu $tit'& jn'^?r,, *i

ar'@t
i*,iAX

', seseorang tibq lalu memasuki shaf dengan n4pas terengah-
engatr, kemudian mengucapkan" ,,Segala puji bagi Allah, pujian
yong banyaN baik, don berkah." Saelah menyelesaikan shalat,
Rasulullah sAw bertanya "siqa yang mengucopkan kata-kata
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itu?*,Para jamaatr diam, lalu Rasulullah SAW bertanya lagi,

' "Siapa yang mengucapkan kata'twta itu, maka sesyngguhn!4 ia

tidakmengatakanyangterlarang,,Seseolangll"menyahut,
*Aht datang dengan taPas terengah-engah' lalu aht

mengucapkannya." Rasulullatr sAw kemudian bersabda' uAfu 
,

melihat dua belas malaikat berebutan siapa di antara mereka

yang mengangkatnya-' (tIR. Muslim)

{J artinya *T 
_r

Diriwayatkar a"ni tU* Umar: Ketika kami shalat bersama

Rasulullah-sAw, ada seseorang dgr-r jamaah menglucapkan: 1'f,| bt

W?t iA trt ov*i t# !."i;ib" ,.fi "lttoh *:Y Besar, segata,

puji bagi'Allah, Mahri 
'iuci 

Allah' pada pagi dan sore hari.,'_-

Rasulullah SAW lalu bertanya, *Siapayang mengatakan iili.dsn itu?"

Seseorang dari jamaah menjawab, *Aku, wahai Rasulullah."'Beliau

lalu bersaMa, 'JAh, herar, sebuah lalimat di mana pintu-pintu tangit

Ibnu umar berkata, "Aku tidak pernatr meninggalkaq kata:kata

tersebut semenjak aku mendengar Rasutulfatr sAw bersalda

demikian." (HR. Mustim, sambun8an hadits Anas seb{ryP-
Demikian hadits-hadits tentang bacaan istirtah,mana saja yang

dibaca, sudah mendapatkan srrnatr istiftah. Hanya sajq yang lebih

utama menurut Asy-Syaf i dan satrabat-satrabat kami adalatr hadits

Ali RA, kemudian hadits Abu Htrairah RA.

sekerompok satrabat kami, seperti Abu Ishaq, 
^ HffiffiAl Qadhi Abu Hamid, menjelaskan, ''Bacaan 1lS;.1 i

disatukan dengan ('cr, 6 6t $* A't\ii lttjr;J)rj{ GN'r$'t'+')
'gcui, ,,t !..e*t e:$ 6X, ,* ni *.it:i,> Ini birdasarkan

hadits Jabiryang diriwayatkan oleh Al Baihaqi, : i

Menurut penlapat:yang kuat dan masyht[ yang dinyaBkaq

oleh Asy-Syafi'i dan jtrmhw fuqulru adalah ha{its Ali RA' : '
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Satrabat-sahabat kami berkata, *Bagr imam, saat membaca doa

istiftah tidak melebihi ucapan (rriit'*t) hingga fci,;$A'U 6:>.

Bila shalat sendirian, atau imam untuk jarnaah yang terbatas, serta

diperkirakan tidak ada yang tertinggal dan jamaah senang shalat larna
maka doa istiftah dibaoa hingga selesai, dan dianjurkan untuk

membaca doa istifiah yang disebtrtkan dalam hadits Abu Hurairatl
RA.''

r[l@rb.tu@@r
LdErolitas nrrrr* dui @m, s&bat, tabih, dro gwrasi

se@i@a mfagE+dktr ucEbm. M isti.fo,2,.. Tid* ad* lag
beryendapat lain schir f,em, ia berpeo@q, 'Tiffi" ada kaatt
ifiifr& dE bacaao ap. pru$ ffi iGfutff*r {i'rgFr @, fu '

cukup mengucapkan 6A,6 ?, i '*i, F h1 hingga akhir Al
Faatihah." Pendapat Malik ini disa;a,a*an pada hadits tentang orang
yang shalat secara tidak bailq yang tidak menyebutkan bacaan istifrah.
Mungkin juga disandar,lran pada hadits Abu Hurairah sebelumnya

yang disebtrkan dalam pasal takbir, yaitu: Rasulullah SAW, Abu
Bakar, dan Umar memulai shaldt dengan bacaan 6;iiti i: 1,.1;.i9.

Sementara itu, dalil lcami adalah hadits-hadits shahih yang
telah kami sebutkan sebehunny4 yang tidak ada satu pun yang

terbantatrkan.

Jawaban untuk hadits t€ntang orang yang shalat secara tidak
baik adalah seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya aiam
masalatr mengangkat tangan saat takbirafitl ihram, yaitu Nabi SAW
hanya mengajarkan yang wajih'wajib, dan doa istifiah tidalc termasuk

kewajiban shalat.

Jawaban untuk hadits Abu Hurairatr RA telatr disebutkan

sebelutnnya pada pasal takbir, yaitu yang dimaksud adalatr memulai
bacaan, seperti dijelaskan dalam riwayat Muslim, artinya Rasulullatr

SAW, Abu Bakar, dan Urnar mernbaca Al Faatihatr sebelum membaca
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surah, bukan bermaksud batrwa mereka tidah membaca doa istifiah

seperti yang dijelaskan hadits Aisyatr RA, yang juga telah kami

sebutkan pada masalatr tersebut. Dalam hadits ini tidak ada penjelasan

yang secara tegas menunjukkan doa istiftah tidak dibaca. Andaiputt

secara tegas menafikan doa istiftah, maka hadits-hadits shahih yang

menguatkan bacaan doaistifiahyang banyak jumlat[rya itu akan lebih

dikedepankan, karena penegasan lebih didahuh*an daripada penafian.

Tentang bacaart doa isfiftah, telah'kami sebutkan sebelumnya,

balrwa bacaan doa istifiahadalah:

;6 vj+ ,artti: e$t3t P rt/. €t"riL't
a.ttst'*; lt .;r;F : GW #t,i*.'ot g ;3t

,,Aht menghadap kcpada Rabb yang menc.walran lotgit dan

bumii dengan berpegang teguh pada agama yang htus' dan aht

tidak termasuk orang yang menyehttukant "

Penjelasan ini dikernukakan oleh Ali bin Abu Thalib'

sementara itt\ menurut umar bin At Khaththab, Ibnu Mas'ud,

Al Auza'i, Ats-Tsagri, Abu Hanifah dan murid-mtsidnya, Ishaq, serta

Daud, bacaan istifi ah adalatr:

'lrt itlt'llr, jusi il--,,t'!rE '!bJ'*ll UA)'

"Mala Suci Engkmt ya Attah dan dengah memuii'Mu' Mola

Suci nama-Mu, Matw Tinggi kctutnran-lth+ dott tidak ada tulun

(yang berhak disembah) selain-Mu." Tanpa menyebut (gi;'+t\
Abu Yusuf berpendapa! "Keduanya disatukan dan boleh

dimulai dengan yang mana saja. Pendapat ini juga dikemukakan oleh

Abu Ishaq, Al Marwazi, dan Al Qadhi. Abu Harnid dari kalangan

satrabat kami, seperti dijelaskan sebelumnya''

Ibnu Al Mnndzir berpendapat, "Mana saja yang diucapkan satr,

saya lebih condong pada hadits Girt'eii.t)."
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Dalil karni yaitu seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya,
bahwa tidak ada riwayat shahih sama sekali dari Nabi sAW tentang
doa istiftah (4:;41ijir Utiil). Riwayat yang ada adalah ('+j
tft).Dengan demikian, bacaan ini harus dijadikan pedoman dan
diamalkan.

21. Asy-Syirazi berkata: Kemudian memb,*a ta,awudz
den$an mengucapx." (ii-!r tritjr b !uri;f1. toi berdasarkan
riwsyat Abu sa'id Ai Khudhri RA, bahwa Nabi sAw
mengucapkannya.

Disebutktn dalem Al (Inn, "fbnu Umar membaca
ta'pwudz dalam hati, sementara Abu Hurairah mengeraskannya.
Mana saja yang dilakukan (dengan lirih atau dengan suara
keras), hukumnya boleh.'!

Abu Ati Ath-Thabari berkata, 'rAku menganjurkan dibaca
Iirih, karena ta'awudz bukan bacaan (At eur'an) dan tidak ada
dalil atas ittiba' (membaca to'awu&).,,

Membaca ta'awudzdianjurkrn psra rakaat pertama.

Disebutkan dalam l/ (Imm, ,rDiucapkan pada rakaat
pertama.r'

Ada yang menyatakan, r'Bagus bila diucapkan pada setiap
rakaat.tt

Namun saya (Asy-Syafi'D tidik memerintahkannya pada
rakaat pertama.

Di antara sahabat kami ada yang berkata, "Ada dua
pendapat tentang bacaan ta'owttdzpada selain rakaat pertama:

,"' Pertama: Dianjurkan, karena ta,awudz adalah pembuka
bacaan, maka samr seperti para rakaat pertama
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Keduaz Tidak dianiurlran, karena pembukaan bacaan (Al

Quf an) hanya Pada rakaat Pertams.

Di antara sahabat kami ada yang berkata, "Dianiurkan

dibaca di seluruh rakaet, seperti yang disepakati. Bacaan

ta,awudz pada rakeej pertama hanya sebagai aniuran yang

ditekankan. Penjelasan Asy-Syaf i menuniukkan demikian.

P,onielasen:

Hadits Abu Sa'id tersebut ghoib dengan redaksi sepetti itu.

Dalam hadits ini disebutkan: Nabi SAW mengucapkan:

*i *t fltotl^;"Jl 
'n 

P'g.Jtt'Y'ur\;'
,,Aht berltudttng kcpada Altah Yang Maln Mendengar lagi

Maln Mengetalrui doi fyetan yang terkutuh @ari) keburukan

dan kcsombongawrya." (IIR. At-Tirmidzi)

Landasan ta,mrudz adalatr firman Allah swr, *Apabila kamu

membaca Al Qtr'u tundaHah kontu meminta perlindungan kcryda

Allah dori syetmyang terhiltk "'(Qs. Anilattt [16]: 98)

Adanya penutis memulai dalil dengan hadits, bukan ayat,

adalah karena zhahir ayat menyebutkan ta'm'udz setelatr membaca,

dan ayat ini tidak menjelaskan tata cara mernbaca ta'awudz. Oleh

karena itu, penulis berhujiatr dengan hadits, karena berisi penjelasan

tentang tata caranya, hanya saja hadits tersebut dha'if. Tanggapan

untuk pernyataan ini adalah berhujjah dengan 3yat.

Malma (.itl,.'i?'D adalah, aku berlind,rrg, berpegang teguh, dan

kembali ktp"tiu' Allah swr' (l'ut:!D namun untuk setiap

pembangkang, disebut syetan, karena jatrh dari kebenaran'

Pendapat lain menyatakan bahwa itu karena binasa dan

terbakar.
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Berdasarkan pendapat pertam4 maka huruf nun padatilriilr
adalah huruf nun asli, sementara menurut pendapat kedua huruf nzn
tambatran.

$1')tl aninyaterusir dan dijauhkan

Pendapat lain menyatalcan bahwa makzudnya adalah dilunpari
meteor.

Redaksi "bukan bacaan (Al Qur'an), dan tidak ada dalil atas

fffib'A"' mengecualikan takbir.

Masahh:

Ta'av,udz disyaiatkan pada rakaat pertama. Setelah membaca

doa istifiah, mengqcapkan: (g,r-]r orl;tJ, 'U !\.i;f. foif"fr pendapat

yang masyhur dan dinyatakan oleh Asy-Syd'i, serta dipastikan oleh
jumhur. :

A.dapendapat lain, uDianjurkan membaca ( t lilt S#t !U.'t*t
fr!) g&*Jrt 'd. Pendapat ini dipastikan oleh Al fi.ra-i.ii'a*
diriwayatkan oleh Ar-Raf i. Pendapat ini aneh.

Asy-Syaf i dalam Al Umm dan satrabat-sahabat kami
menjelaskan, uTa'anvudz bisa diucapkan dengan kalimat apa saja yang

berisi permohonan perlindungan kepada Allah SWT dari syetan,

hanya saja yang paling utama adalah ( ptiiltr 'u #t gj.lr iluriTt

f.'j,)-"
Penulis Al Hmti menjelaskan, "Bacaan berikutnya yang lebih

yt rrgudul"h e}] lriiltr 'u #, pitt I lfl. Latu bacaan (i:it

Al Bandaniji menjelaskan, 'Satr bila mengucapkan ( 't'it
I'L;tt,lr 'u y*tSu; atar qrij' g,L:'ilr 'u !, y{{6lrilif uilu shalatnya
sirriyah. Namun bila shalatnya jahriyah maka ada duapendapat:
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Pertama; Dianjurkan untuk dibaca pelan, seperti dikemukakan

oleh Abu Ali AttFThabali dan Penulis l/ Hav,i, batrwa sama seperti

doaistifiah;'

Ke dua : Ada tiga PendaPat

l. Dianjurkan dibacapelan.

2. Dianjurkan dibaca keras, karena ta'awudz mengikuti bacaan Al

Qur'an. Sama seeerti ucapan amin- Sebagairnana orang yang

membaca ta'mtudz di luar shalaq ia meurhqanya dengan i*
keras. Pendapat ini kuat dan masyhur.

3. Berhak memilih antara me,mbaca dengan suara keras atau

merrbaca dengan liri[ tidak ada ymg raJih di antra

keduanya Ini tekstual Asy-Syaf i datarn Al Umn seperti dinukil

oleh penulis.

Fuqaha b€rHa p€ndaPat dari sisi garis besarnya:

syaikh Abu llamid dao lvlahamili menguatkan s€rta menukil

ta'awudz pada setiap ralcaat dari Ibnu Sirin. Sayangnyq mereka

berdua keliru, kar€napendapat ini adalah riwayat dari sahabat-sababat

kami.

Menunrt madzhab yaug hut, ta'awu& dianjurkan dibaca pada

setiap rakaat.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib, Imam Al Hramairu Al Ghazali

dalam Al Basith, Ruyani, Asy:Syasyi, Ar-Raf i' dan lainnya

menguatkan pendapat, "Bila seseorang tidak membaca ta'awudz pada

rakaat pertana karena sengaja atau lrryq maka harus membacanya

pada rakaat pertama." Tidak ada perbedaan Pendapat dalam hal ini.

Sahabat-sahabat lmmi berlcat4'Perbedaannya yaitu, istifrah

disyariatkan @a permulaan shalat, rnaka bila tidah dibaca b€rarti

tidak sempuma Sementara itu, ta'awudz disyariatkan pada permulaan
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bacaan, dan pada rakaat kedua serta setelahnya terdapat bacaan Al
Qur'an."

Cabang: Hal-hal tentang ta'm'udz.

Pertama: Asy-Syafi'i menjelaskan dalam lI Umm, "Bila
seseorang tidak membaca ta'mtudz dengan sengaja atau lupa, maka

tidalc ada sanksi apa pun baginya."

Ke&n:Anjuran membaca ta'mtutlzketika berdiri pada kedua

shalat kusuf, di rakaat pertama dan kedua

i Ada dua pendapa! seperti dirirvayatkan oleh penulis Al Hmti,
dalam bab: Shalat Kusuf. Kdua pendapat ini sama seperti dua
pendapat rakaat kedua di selunrh shalat lainnya

Ketiga: Asy-Syaf i de sahab*-sahabat kami Uerperjaapat,

"Ta'cvtudz dianjurkan pada setiap rakaat shal* fardhu, sunatl, dan shalat

t:rdl"al Dianjurkan unhrk setiap orang yang shalaL baik imar& maknrum,
orang yang shalat sendiriaq shalat dengan be,ltaring lelaki" umnita, anak

kecil, orang yang bermukirn, musafir, *tolut dengan bardiri, dudulq
maupun shdat khauf, kecuali makmrm nasbuq yang dikhawatirkan
tertinggal sebagian Al Faatihah bila menrbaca ta'cwudz, sad itu ia tidak
perlu membaca ta'awudz,dan langsung rnenrbaca Al faatihalL dan

to'awu& bisa dibacapada rakaat yang lain."

Berkenaan dengan shalat jenazah, ada dua pendapat, yang
disebutkan oleh penulis dan para sahabat

Pertama: Ta'awudz dianjurkan dalaur shalat jenazatr, sama

seper! ucapan amin.Ini pendapat yang kuat.

Keduo: Tidak dianjurkan, karena shalat jenazatr pada dasarnya
dirin[{<as dan dipercepat.

. Ketiga: Ta'awudz dianjurkan bagi siapa saja yang hendak
membaca Al Qu'an, baik di dalam maupun di luar shalat. Di luar
shalat, bacqan ta' ovttzdz dikeraskan, berdasarkan kesepakatan para ahli
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qira,ah. Tarawudz ctrkup sekali, selama bacaan Al Qrn'an tidak

terputus oleh perkataan'atau diam lama. Bila bacaan terputus oleh

salatr satunya, maka to'qtiudz diulang lagi. Bila seseorang sujud

tilawatr, kemudian kembali lagi membaca, maka ia tidak perlu

mengulang ta'ctudz, karena sujud tilawatr bukan jeda" atau bisa

dibilang i*y" jeda sebentar. Demikian yang dijelaskan oleh Al

Mutawalli. 
: 'r' i ': '

.!

cebang: Madztrab ularna tentang tatowu&. dan yanS t€rkait

dengan tempat tata cara, diucapkan dengan suara keras,"lpngUlangan

pada setiap rakaat, anjtran ta'awudz bagi malqrqq, pgnah atau

wajibkatr ta'awudz.

Landasan dalil fa'awudz adalah anigran mayoritas ulama dari

kalar-rSan sahabat, tabi'in? dan generasi setelahnya, seperti Ibnu Umar,

Abu Hgrairah, Atha bin Ail Rabah, Al Hasan AI Bashri, Ibnu sirin,

An-Nakha'i, Al Artz,a'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifirh, para pengikut

paham rasionalis, Ahmad,Ishaq, dan Daud.

Malik berpendapat, "Ta'mvudz dilandaskan' pada hadits

tentang orang yang shalat secara tidak baik. Seirentara itu, dalil

jUrnhu adalatr ayat tadi. Mereka bersandar pada hadits-hadits yang

tidak tuat. Dengan demikiart, landasan hukum ayat lebih utama."

Pendapat-pendapat tentang waktu pembacaan ta' awudz:

Jumhur fuqatra berpendapat, "Ta'autudz dibaca sebelum

membacaAl Qur'an.

Abu Hurairah, Ibnu Sirin, dan An-Nakha'i beqpendapat,

"Membaca ta' awudzsetelah membaca Al Qur' an. 
rr

Abu Hupirah membaca ta'c+vudz setelah membaca Al

Faatihatr berdasakan tekstual ayat.
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Jumhur menjelaskaq 'Arti ayat t€rsebut yaitu, bila engkau

hendak membaca Al Qur'an maka mintalah perlindungan kepada

Allah SWT.* Inilah yang baik dan yang lebih dahulu dipahami.

Pendapat-pendapat tentang tata cara to'awu&;

Madzhab kami berpeodapaf 'Dianjurlon membaca 1g2 ty.\;l
g*rlr llllJl)." Inilah yang dikcmukakan oleh mayoritas frqad 

-

Al Qadhi Abu Ath-Thayib bcrtata: Ats-Tsauri- bed6ta,

"B{niudcan mcmbaca (iJit t#.lr 'i'Si,*i: ),pri3r 'u 
!\.3i0."

Al Hasan'bin Shalih bc*i[a, *Dimjurlcm mernbaca ir, il
E*.')r o'Lf Jr'c, frlt g*lr.'

Asy-syasyi meriwayatkan dri Al Hasm bin Shalih: 1 irr Siaf

gr.'jt liSr'u frlt g*J,).
Penulis Asy-Syamil miuayalm bocaan tatowu& ini.dari

Ahmad bin Hanbal,dan,bGrtuiiah"4cog[n frnan Altah SWT, uDon

jika kamu ditimp sesuat , god@, srEt@r rruko berlindwglah kerydo
Allah. Sesmgguhnya Allah Malu Mendcngo lagr Maha
Mengetalnti.' (Qs. Al A'raaf [7]: 200)

Juga hadits Abu Sa'id.

Sementara ituo sahabat-sahabat kami bersandar pada finnan
Allah SWT, *Apabila kmnu membaca Al Qtr'an hendoklah hanu
meminto perlindungon kcpado AAah dui syetan 1wry terhrnlc " (Qs.

An-Nahl [6]:98)
Dengan demikiaq yang membaca ta'awu&telah meinrnaikan

perintah dalam ayat ini.

Jawaban untuk ayat yang dijadikan huliah adalah: Ayat ini
ti'dak menjelaskan tata cara ta'aunt&,tapi ayat ini adalatr perintah dari

Allah SWT untuk membaca ta'anrudz. Allah SWT menrberitatrukan

batrwa Dia Matra Mendengar doa dan }vlaba Mengaatrui, Allah SWT
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mendorong untuk membaca ta'awttQz. Sementara itu, ayat yang kami

jadikan hujjatr lebih mendekati tatacarata'cwudz dan lebih utama.

Tentang hadits Abu Sa'id RA, seperti yang dijelaskan

sebelumnya, merupakan hadits dha'if.

Tentang membaca ta'awudz dengan suara keras dalarn shalat

jahriyah,telatr kami jelaskan, bahwa yang rajih dalam madzhab kami

adalah tidak dibaca dengan swra keras. Pendapat ini'dikemukakan

oleh Ibnu Umar dan Abu Hanifah.

Abu Hurairatr berpendapa! "Dibaca dengan suara kerai'n

Ibnu Abu Laili menyatakan, "Dibaca keras atau lirih sama

saj 4 keduanya sama-sama baik. "

Tentang anjuran membaca ta'owudz pada setiap rakaat, telah

kami jelaskan sebelgrgrya, batrwa menurut pendapat kami yang kuat,

ta'awudz dianjurkan pada setiap rakaat, dan inilatr yang dikemukakan

oleh Ibnu Stnn.

Athq Al Hasan, An-Naktra'i, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah

berpendapat; ta'awudz hanya untuk rakaat pertamg saja.

Berkenaan dengan anjuran ta'ryudz untuk makmum, menurut

madzlrab kami bacaan ta'Nudz dianjurkan bagi makmum

sebagaimana bagi inpm, serta bagi orang yang shalat sendirian.

Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berpendapat, "Makmum tidak

memb.rca ta'myudz karena makmum tidak berkewajiban

membacanya."

Hukum membaca Ta'awadz

hrkum membaca ta'mttudz dianjurkarU. tidak wajib. Inilatr

rn'adzhab kami dan jumhur fuqatra.

Al Abdari meriwayatkan dari Atha dan Ats-Tsauri, I'Membaca

t a' awudz hukumnya waj ib.'
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Dua pendapat diriwayatkan dari Daud, ymg salatr satunya

mewajibkan membaca tatmrudz sebelum membaca Al Qur:an.
Dalilnya adalatr tekstual ayat. Sementara dalil kami adalah hadits

tentang orang yang shalat secara tidak baik.

22. Asy-Syirazi berkata, gKemudian membaca Al
Faatihah. Membaci Al Faetiheh menrpakan salah satu fardhu
shalat berdacerkrn riweyet Ubedrh bin Arh-shemit RA, Nebi

.: ,: .

SAW bersrbda:

:6i' -i'\li'f ;;,t it',*'t

'Tidah ada shalot bogi yang titloh nutttboca Al Foatihah'."

Penjelesan:

Hadits Ubadah RA diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.
Membaca AI Faatihatr bagl yang mampu merupakan salah satu

kewajiban dan rukun shalat, tidak bisa digantikan dengan

terjematrannya selain batrasa Arab. Juga tidak bisa digantikan dengan

ayat-ayat Al Qur'an lain.

Kewajiban membaca Al Faatihatr berlaku sama urtuk seluruh
shalat, baik fardhu maupun sunatr, baik shalat jahriyah maupun shalat
sirriyah, baik lelaki maupun perempnn, baik musafir maupun orang
yang bermukim, baik orang dewasa maupun anak kecil, baik orang
yang shalat berdiri, duduk, maupun berbaring, baik dalam kondisi
mencekam maupun tidak, baik imam, makmum, maupun yang shalat
sendirian."

Tentang Al Faatihatr bagi makmum, ada pendapat lematr yang

menyatakan tidak wajib bagi makmurr membaca Al Faatihatr dalam
stalxjahriyah.Masalah ini akan kard jelaskan nanti.

Kewajiban membaca Al Faatihatr gugur bagl makmum
masbuq, dan kewajibannya menjadi tanggrurgan imam selama rakaat
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tersebut terhitung bagi imam sebagai pengecualian bagi imam yang

berhadats dan imam yang berdiri untuk rakaat kelima karena lupa'

Semua ini akan kami jelaskan di tempatnya masing-masing'

cabang: Telatr kami jelaskan sebelumnya bahwa membaca Al

Faatihatr hukumnya wajib pada setiap shalat. Ini bersifat umum dalam

shalat fardhu dan sunah, seperti kami singgung sebelumnya.

Permasalatrannya yaitu, dalam shalat sunah, membaca Al Faatihah

disebut kewajiban atau syarat? Ada tiga pendapat yang telatr

dijelaskan sebelumnya di beberapa tempat, dan menurgt pendapat

yang paling kuat, Al Faatihah merupakan +* shalat'

Madzhab ulama tentang Membace AI Fartihah dalam shalat

Menurut madztrab kami, membaca Al Faatihatr hukumnya

wajib, karena tanpanya shalat tidak satr bagi orang yang bisa

membacanya. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama dari

kalangan sahabat, tabi'in, serta generasi selanjutnya'

Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Umar bin Al

Khaththab, Utsman bin Abu Al Ash, Ibnu Abbps, Abu Hurairah, Abu

Sa'id Al Khudhri, Khawat bin Jubair, Az'Z\hi,Ibnu Aun, Al Auza'i,

Malik, Ibnu Al Mubarak, Ahmad,Ishaq, dan Abu Tsaur'

Satrabat-satrabat kami meriwayatkannya dari Ats-Tsauri dan

Abu Hanifah berpendapa! "Membaca Al Faatihah tidak wajib,

hanya dianjurkan."

Pendapat lain yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, "Wajib;

rulmun tidak disyaratkan, dan seandainya membaca surah atau ayat Al

Qtr'an lain maka hukumnYa sah."

Tentang ulh[an wajib membaca Al Qur'an, ada tiga pendapat:

Pertama: Satu aYat utuh.

Daud.
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Ke&ta: Bagian-bagian yang mencalanp nama surah. Ar-Razi

berkata, "Inilah pendapat yang kuat menurut mereka."

Ketiga: Tiga ayat pendek atau satu ayat panjang. Pendapat ini
dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Muslim. Pendapat Abu Hanifatt

disandarkan pada firman Allah SWT, "Maka bacalah apa yang mudah

(bagimu) dtri Al Qur'an." (Qs.Al Muzammil t73l : 20) Juga hadits

Abtr Hurairah RA, batrwa Nabi SAW bersabda kepada orang yang

shg{6t secara tidak baik:

pfjt'u'at1'ftc it;t;f
"Bertakbirlah lalu bacalah yang mudah (bagimu) dori Al
Qur'onu (IIR. Al Buldari danMuslim)

I{adits Abu Sa'id RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersaMa:

G.b'rf y4, -oi,.wr!t bu" y

"Tidok ada slulat keanli dengan Al Faatilnh atou yang

lainrrya."

Hadits Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

*$,fiin Xlr).lr i>u" y

"Tidak ada shalat kccuali dengan Al Qur'an, meski Al
Faatihah.'

Mereka menyatakan batrwa hadits tersebut menunjukkan ayat

atau surah lain selain Al Faatihah sebagai alternatitrya. Alasan lain
yaitu, surah-suratr Al Qur'an secara keseluruhan sama dari sisi
kemuliaannya. Buktinya, haram membaca Al Qur'an bagi orang
junub, dan orang berhadats pun haram menyentuh mushaf.

Salrabat-sahabat kami berhuiiatr dengan hadits Ubadatr bin
Ash-Shamit tadi:
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7q'{'"t'ri n';{ta\
"Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Al Faatilah-" (fIR.

Al Bulfiari dan Muslim)

Bita yang tidak sependapat berkomentar, "Artinya, tidak ada

shalat yang semfurnq' maka jawaban ka6i yaitu, "Ini menyalahi

hakikat dan tekstualnya, disamping menyalahi yang langsrurg

dipahami oleh otak" maka hal tersebut tidak bisa diterima"

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullatl

SAW bersaMa:

,G';, # Lt+ 1 {;:, ?\ d. Yi n ire * ;
;y'ry e ArY;t,.rui rt;$r lrt'ok c\i;; *1 .b
L'*,,i;J hr ii'Jl- *4 {'?tt ;* :t J;t'+*
ajr ju rif Jl, i e#s ,p_,s* ,;" ,4 i>,1at

'.;'
SG sY, L5* G.+;w hr itt','ttt'9, i-M'
6 *ry1iv bt: ,t*',{' ;l,116 }irr SG ,,r')t ,*}'
'tr11.sv tiv e* At *1i7 ,lnt q* ;.* )v u-i.rr

,ivJA 6 e#s,5* ,;t 4u; i6 bx lttt $
* W -;;l U$ bt-* 's+ti trlsr 6-ri'r iC

.JL 6 ,t#s rt#.r.ii i6 1jr:r:ttt #,arb;.st
' "Barangsiapa slnlat tanpa membaca Al Faatihah maka

shalatnya tidak sempurna." Rasulullah SAW mengucapkannya

sebanyak tiga kali.
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Dikatakan kepada Abu Hurairalu *Kami berada di belakang

imam." Abu Hurairatr berkat4 "Bacalah sendiri, karena aku

pernatr mendengar Rasulullah SAW bersabd4 :Allatr SWT

berfirman, "Aht membagi slalat antara Aht dan hamba-Ku dua

bagian dan untuk hamba-Ku yang ia minta. Bila hamba-Ku

mengucaplan, 'segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam',

malra Afu berfirman, 'Hamba-Ku memuji-Ku'. Bila ia
mengucapkan, 'Maha Pemurah lagi Maho Penyayang', maka

Afu berfirman, 'Hamba-Ku merryanjung-Ku'. Bila ia
mengucapkan, 'Yang mengtusai Hari Pembalasan', maka Aht
berfirman, 'Hamba-Ku mengagngkan-Ku'. Bila ia membaca,

'Hanya Englrau yang kami sembah dan hanya kcpada Engkau
kami meminta pertolongon', moka Aht berfirman, 'Ini antara
Aku dengan hamba-Ku dan bagi hmnba-Ku yang ia minta'. Bila
ia membaca, 'Tunjukilah kami jalan yang htrus, (yaitu) jalan
orang-orang yang telah Engkmt beri nihnat kcpada mereka,

bulran (ialan) mereka yang dimwkai dan bukan (pula jalan)
mereka yang sesat', molra Aht berfirman, 'Ini untuk hamba-Ku
dan bagi hamba-Kuyangiaminta'. " (IIR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Utadah RA, bahwa Nabi SAW
bersabda:

./6jt i;it e ,ylSt f; t iy,*'ai; y

"Tidak sah shalat yang di dalannya seseorang tidak membaca

At Faatihah.' (HR. Ad-D.araquthni)

Ad-Daraquthni berkat4 "sanadnya shahih lnsan dan semua

perawinya tepercaya."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullatt
SAW bersabda:

76j, 
-n+.+r6?'oiY'* ,sX v
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' "Tidak sah shalat yang di dalamnya tidak dibacakan Al

Faatihah." (tIR. Abu Daud, dengan sanad shahih sesuai syaxat

Al Bukhari dan Muslim)

Dalam hal ini terdapat banyak sekali hadits-hadits shahih.

Jawaban untuk ayat yang dijadikan hujjatr yaitu: Ayat tersebut

berkenaan dengan qiyamullail, tidak berkenaan dengan {'*"
bacaan.

Jawaban gntuk hadits tersebut adalatr: Al Faatihah merupakan

bacaan yang mudatr, maka mudah untuk dibaca agar bisa disatukan

dengan dalil-datil yang ada atau diartikan rurtuk onmg yang bisa-

Jawaban rurtuk badits Abu Hurairah yaitu:

../6jr fr.trrX $ yf i>r;" v

"Tidak ada shalat kccwli dengan Al Qur'aa meski Al

Faatitnh" Hadits ifi dho'if, diriwayatkan oteh Abu Daud

dengan sanad dla'if.

Jawaban lain yaitu: Andaipun hadits int shahih, maknanya Al

Faatihalr adalah batas minimal satrrya shalat, seperti ucapan 6t ?
*Ar'u *l'r6yil 'luasalah meski tiga hari dalam sebulan." Artiny4

6anyak-danyaklah berpuasa,jangan kurang dari tiga hari.

Jawaban rmttrk pernyataan "sruatr-suratr dalam Al Qur'an sama

dari sisi kemuliaannya" adalah: Kesamaan dalam kemuliaan tidak

mengharuskan kesamaan unttrk batas sah-tidaknya shalat, terlebih lagi

banyak sekali hadits $whih yang menyebutkan tentang Al Faatihah.

Oleh karena itu, wajib merujuk pada hadits-hadits tersebut-

Demikian uraian singkat dalil-datil kami dan kalangan yang

tidak sependapat dalam masalah bacaan ketika shalat. Saya

membatasinya pada dalil-dalil ya11g shahih, karena tidak ada gunanya

menyebutkan secara panjang lebar rmtuk hal-hal yang tidak

bermanfaat.
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Madzhab Ulama tentang Landasan Hukum Bacaan (Al Faatihah
dan Surah) dalam Shalat

Madztrab kami dan madzhab ulama secara keseluruhan

berpendapat, 'Wajib htrkumnya membaca (Al Faatihah dan surah),

karena tanpa keduanya shalat tidak satl." Tidak ada perbedaan

pendapat dalam hal ini, kecuali pendapat yang diriwayatkan oleh Al
Qadhi Abu Ath-Thayib dan para pengikutnya, dari Al Hasan bin
Shalih dan Abu Bak Al Asham, keduanya berpendapat, "Bacaatr
dalam shalat tidak wajib, melainkan hanya dianjtrkan." Pendapat ini
disandarkan pada riwayat Abu Salamatr dan Muhammad bin Ali
batrwa Umar bin Al Ktraththab RA, bahwa shalat maghdb lalu tidak
membaca, ia ditanya, "Ruku dan suju&rya bagaimana?" Mereka
menjawab, "Bagus." Ia berkata, "Kalau begtfu tidak apa-apa.' (HR.
Asy-Syafi'i, dalam Al Umm dan lainnya)

Diriwayatkan dari Al Harits Al A'war, batrwa seseorang

berkata kepada Ali bin Abu Thalib RA, *Aku shalat namwr tidak
membaca." AIi bertanya, "I(au ruku dan sujud dengan baik?- Orang
itu meqiawab, "Ya." Ali berkata, "shalatnu telatr sempurna." (HR.
Asy-Syaf i).

Diriwayatkan dari Zzrid bin Tsabit RA, ia berkata, ..Hukum

membacakeduanya adalah smah." (HR. Al Baihaql)

Sahabat-sahabat kami berhujiatr dengan hadits-hadits shahih
pada bagran permasalatran sebelumnya, dan tidak ada yang
menentangnya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, batrwa Rasulullah SAW
bersabda, *Tidak oda slwlat tanpa bacaan." (HR. Muslim)

Ada tiga jawaban untuk atsrn dariUmar RA:
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Pertama: Atsar tersebut dha'if, karena Abu Salamah dan

Muhammad bin Alis6 tidak bertemu Umar.

Kedua:Atsar diartikan bahwa Umar membaca dengan peian'

Ketiga:Al Baihaqi meriwayatkan melalui dua jalur sanad yang

terhubung dari Umar RA, batrwa Umar shalat Magtrib dan tidak

membaca, lalu ia mengulang lagi.

Al Baihaqi berkata, "Riwayat ini sanadnya tersambung dan

sesuai dengan Sttnnatl dalam hal kewajiban membaca saat shalat. Juga

sesuai dengan eiyas,batrwa nrkun tidak gugur karena faktor lupa."

Jawaban untuk atsar dafj1 Ali RA: Atsar ini juga dha'if, karena

Al Harits Al A'war disepakati dha'if dantidak dijadikan hujjatr'

Jawaban unhrk atsar dati Zud: Al Baihaqi dan lainnya

berkata, ..Maksudnya adalah, membaca hanya dibolehkan sebatas

yang ada di dalarn mushaf. Oleh karena itu, tidak boleh dtsalatri meski

sesuai dengan qqlzasbahanArab, sebab huruf-huruf Al Qur'an adalatr

Sunnah yang diikuti. Maksudnya jalan yang diikuti dan tidak

berubah."

Cabang: Al Faatihatr memiliki sepuluh rurma seperti yang

dijelaskan oleh Imam Abu Ishaq Ats-Tsa'labi dan lainnya:

Pertama: Fatihatul Krtab. Banyak sekali hadits shahih dati

Nabi SAW yang menyebut Al Faatihah dengan nama ini.

Ulama berkata "Disebut demikian karena suratr ini sebagai

pembuka mushaf, belajar dan bacaan dalam shalat. Suratr ini dimulai

dengan pujian yang dipakai'sebagai pembuka segala rurusilI Yang

bermanfaat."

,u Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf tidak bertemu dengan Umar, karena ia

latrir pada tatrun 20-an H.
Mutammad bin Ali yang dimaksud adalah Muhammad bin Al Hanafiyah, salah

satu tawanan bani Hanafiyah, yang belum baligh pada masa Umar bin Al Khaththab

RA.
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Pendapat lain menyatakan, 'Disebut demikian karena pujian

adalatr pembuka semua kitab."

Kedua: Suratr pujian, kaena di dalamnya berisi pujian.

Ketiga dan, keempat: Ummul Qur'an dan Ummul Kitab (induk
Al Qu'an), karena Al Faatihatr adalah mukadimatr dalam mushaf,

sebagaimana Makkah disebut Ummul Qura' karena dunia terbentang

dari bawatrnya.

Pendapat lain menyatakan, "Disebut demikian karena Al
Faatihah adalah kumpulan segala ilrru dan kebaikan, sebagaimana

otak disebut induk k€eala karena otak adalah tempat indra dan

manfaat berkumpul."

Ibnu Duraid menjelaskan: plr dalam bahasa Arab berarti

bendera yang ditegakkan pemimpin negara untuk militer, sebagai

perlindun"gan tentara saat hidup dan mati.*

Al Hasan bin Al Fadhl berkata, "Disebut demikian karena Al
Faatihatr adalah pemimpin Al Qu'an s@ara keseluruhan, dibaca pada

setiap rakaat, dan lebih didahulukan atas surah-surah yang lain, sama

seperti Ummul aura' (Makkah) bagi orang Islam."

Pendapat lain menyatakan, "Disebut demikian karena Al
Faatihatr adalah suratr paling agung dalam Al Qur'an."

Disebutkan dalam Shahih Al Bufilwi: Diriwayatkan dari Abu
Sa'id bin Al Ma'li RA, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda

kepadaku:

;t+'of ,Fi prir o::ilt&f ,f i:r:;'a,"r?\'
'J-k';1 J'J a;{- of'trf ilt s*'rrl';+xir
;*; 

i,,.$r )G gr;st ,t ir-y'fr,;ir;'elil;\t'
qrl rs rt'#t ir)ti G.d,;rt irl^lr €';,yJt;sr

618 ll et u"i^u'syarah Al Muhadzdzab



"sungguh aht akan mengajarimu satu surah Ia adalah surah

paling agmg dalam Al Qur'an sebelum kau kcluqr dari masjid."

Beliau kemudian meraih tanganku, lalu saat hendak keluar aku

berkata kepada beliau, "Bukankatt engkau bilang akan

mengajariku satu surah yang paling agung dalarn Al Qur'an?"
Beliau menjawab, "segala puii bagi Allah Rabb seluruh alam.

hu adalah tujuh ayat yang diulang-ulang dan Al Qur'an agtng

yang diberikankcpadoha." (HR. Al B*hari)

Kelima: Shala! berdasarkan hadits sluhih dalam riwayat

Muslim: Nabi SAW bersaMa:

SG 6V ;L Y ,t#., ,P,15* ,;" 1;>Ja lrl-
;vriyr,€* 4+jr llr iv';4ti,'*t !.Hr 1!r

i- *uY ;u t;;;, L5*.,{. ;rl;r trr Su g:)t f')'
'ttt ,Sv tip e*'jy*Ti| Su, g* ;p ;v uist

$p ltt v ,s#j g* ,;t I t$ JG'us,u !tt: $
? '# '.:sl i;tt Lt'r '#t u)! u,''r jG

.Jt- 6 6.itj rta;,.ri ,SG AfU, t')'# -rb;-st
*Aht membagi shalat antara Aht dengan hamba-Ku dua

bagian, dan untuk hamba-Ku yang ia minta. Bila hamba-Ku

mengucapkan, 'segala puii bagi Allah, Rabb semesta alam',

maka Afu berfirman, 'Hamba-Ku memuji-Ku'. Bila ia

mengucapkan, 'Malu Pemurah lagi Maln Penyryang', maka

Afu berfirman, 'Hamba-Ku menyaniung-Ku'. Bila ia

mengucapknn, 'Yang menguasai Hari Pembalasan', naka Aht
berfirma4 'Hamba-Ku mengagunglcan-Ku'. Bila ia membaca,

'Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kcpada Engkau

lrami meminta pertolongan', maka Aht berfirma4 'Ini antara
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Aht dengan hamba-Ku, don bagi lwmba-Ku yang ia minta'. Bila
ia membaca, 'Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan
orang-orang yang telah Engkau beri nilonat kepada mereka,

bulran (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jatan)

merelra yang sesat', maka Aht be:r/irman, 'Ini untuk hamba-Ku

dan bagi hamba-Kuyang ia minta'."

Hadits tersebut shahih, sqerti dijelaskan sebelumnya.

Keerum: Tujuh ayat yang diulang-ulang, berdasarkan hadits

shahih yang telah kami sebutkan sebetumnya.

Disebut demikian lmrena Al Faatihah dibaca benrlang-ulang

dalam shalat, pada setiap rakaat.

Keujuh: Penyempurna, l<arena Al Faatihatr tidak berkurang,

sebagiannya dibaca pada satu rakaat dan lainnya dibaca pada rakaat

lain, tidak seperti stratr-surah lainnya.

Kedelapan: Yang mencukupi, karena Al Faatihah mencukupi
surah-surah lain, serrentara yang , lain tidak bisa

mengesampingkannya.

Kesembilan: Asas, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas.

Kesepuluh: Penawar. Terdapat hadits marfii'dalam hal ini.

Al Mawardi menjelaskan dalam tafsirnya, uUlama berbeda
pendapat dalam hal bolehnya menyebut Al Faatihatr dengan Ummul
Kitab; mayoritas membolehkan, karena Al Qur'an mengikuti surah

ini. Sementara itu Al Hasan dan Ibnu Sirin melarang nama itu,
keduanya menyatakan batrwa rurma Ummul Kitab adalatr nama Lauh
Mahfuzh, sehingga tidak bisa disebut unttrk selainnya."

Menurutku (An-Nawawi): Itu salah, karena dalam Shahih

Muslim disebutkan: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkat4
"Barangsiapa membaca Ummul Kitab, maka ia (Ummul Kitab) telah
mencukupinya."
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Disebutkan dalam Sunan Abi Daud: Diriwayatkan dari Abu

Hurairatl RA, iaberkata: Rasulultah SAW bersabda:

GU;lt'&,i y4,if, pr;sril 6;;,:t'.:, "i,.r:-ir
"segala puji bagi Allah adalah induk Al Qur'an, induk kitab,

dan tujuh 6yot yang diulong-ulang."

23. Asy-Syirazi berketa, (Bila Al Faatiheh tidak dibaca

karene lop", meke ade due pendaPat:

Pertana: Pendepat lama Asy-Syaf i, '!Sah, kerena Umar

RA tidrk membacenya dalam shalat Umar ditenya mengenai hal

itu, lelu ia belik bertenya, 'Begaimena ruku dan suiudnya?'

mereka menjawab,'Baik'. Umar lalu berkata,'Tidak apa-apa'."

'Kedua: Pendapat baru Asy-Syef i, "Tidak sah, karena

nrkun shaht tidrk gugur ken'aiibannye lantaran lrpq seperti

mku dan sujudt.'

Penjeluen:

Atsm dari Umar RA ini telah kami jelaskan pada permasalahan

sebehrmnya, tentang pendapat madzhab ulama dalam hal bacaan

shalat.

Telah kami jelaskan bahwa atsar ini dtn'if, dan Umar

mengulanginya lagi.

Masalah: Tentang orang yang lupa tidak membaca Al
Faatihah hingga salam atau hingga nrku. Ada dua pendapat masyhur:

Pertama: Kewafiban membaca Al Faatihah tidak gugrr bila

yang bersangkutan ingat saat nrktr atau setelalrnya sebelum berdiri

rmtuk rakaat kedua, ia trartrs kembali berdiri dan membacri ulang. Bila

banr teringat setelatr berdiri pada rakaat keduao maka rakaat kedua itu

menjadi rakaat pertama. Bila baru teringat setelah salam -dan 
jeda
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waktunya hanya sebentar- maka ia hartrs kembali shalat dan

meneruskan lagi, meneruskan safu rakaat lagi, kemudian sujud satrwi.
Bila jeda waktunya lama maka ia harus memllai shalat dari awal lagi.
Ini pendapat paling masyhur berdasarkan kesepakatan sahabat-satrabat

karni, serta merupakan pendapat baqu Asy-Syaf i.

Kedua: Bacaan Al Faatihah gugur karena lupa. Berdasarkan
pendapat ini, bila yang bersangkutan banr teringat setelah salam, maka
tidak ada sanksi apa pun baginya Ini pendapat lama

Bila banr teringat saat ruku atau setelah ruku, namun sebelum
salaur, maka ada dua pendapat:

Pertama: Wajib mengulang bacaaru sebagaimana ia lupa sujud
dafl semacanmya. Pendapat ini dipasikan oleh Al Mutawalli.

Kedua: Tidak ada sanksi apa prm baginya, rakaatnya sah dan
kewajiban membaca Al Faatihah gugur b"grrryq sebagaimana bila ia
baru teringat setelah salam. Pendapat ini dipa*ikan oleh Syaikh Abu
Hamid dalam At-Ta'liq dan dinukil dari teks Asy-Syafi,i dalam Al
Qadim. Pendapat ini jugadipastikan oleh Al Bandaniji, Al eadtri Abu
Ath-Thayib, dan Penulis Al Uddah. Inilah yang paling kuat.

Cabang: Ada masalah-masalah serupa lainnya yang
diperdebatkan oleh fuqatra, dan menunrt pendapat yang kuat
hukumnya sah, seperti bila seseorang lupa tidak wudhu dengan tertib,
lupa punya air di dalam barang bawaannya dalam kasus tayamum,
shalat, atau puasa berdasarkan rjtiha4 dan ternyata ia puasa atau shalat
sebelum shalat dengan najis yang ada pada dirinya, atau
lupa ada benda najis saat shalat, salah menghadap kiblat secara yakin,
atau lairurya. semua ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab: Tata
Cara Wudhu.
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24. Asy-syirazi berkata, "Waiib memulai Al Faatihah

dengan <cr"'il, *'jr l, i) karena basnulah termesuk ayat,dari

surah Al Faatihah. Dalilnya adalah riwayat Ummu Satamah RA,

bahwa Nabi SAW membaca tgr'jt i;')t ir i) dan

menganggapnya sebagai satu ayat

Dalil lain yaitu, para sahabat menycbfi bq$rqrolah dalam AI

Qufan yrng mereka kumpulkan, dan itu menunjukken bahwa

bostrutahtermasuk ayat dari surah At Faetihah. Bosrnotah dibaca

dengan suara keras dalam shilrt jahriyah, sebagaimena aiat-ayat
surah Al Faatihah lainnya dibica keras, berdaserten riwayat
Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW membece tg*'/rt:rf:) It fr)
dengan suare keras.

DaIiI lain yaitu, basnalah dibace scbagei setu ayat Al
Qufan. Buktinya, basmolah dibaca seteleh ta'awidz: Sunnahnya,

basnalah dibaca dengan suam keres, lnmt seperti ayat-ayat

dahm surah Al X'aatihah secrra keseluruhen.

Penielasan:

Hadits Ummu Salamah shahih, diriwayatkan oleh Ibnu

Khuzaimatr dalrm kitab shahihnya.

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia berkata,

"sanadnya ndak sluhih."

Pe,qielasan selengkapnya akan kami sebutkan pada bagan
madzhab ulama

Masalah: :

Menurut madzhab kami, tlr-'j, ,*'jr, i, irl adalatr satu ayat

utuh pada awal Al FaatihalU tanFo adanya pe,ndapat, dan

tidak terdapat pada perrrulaan surah Bara'ah (At-Taubah) berdasarkan

ijma'L,aw muslim.
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Pada suratr lain selain Al Faatihatr dan At-Taubatr, berkenaan
dengan basmalah pada permulaan setiap surah, ada tiga pendapat yang

diriwayatkan oleh fuqatra I(hurasan:

Pertama: Basmalah terrrastrk satu ayat ututr. Pendapat ini
paling kuat dan masyhu.

Ke&ta: Basmalah hanya sebagian ayat.

Ketiga: Basmalah br*an Al Qur'an pada setiap permutaan

surah selain Al Faatihah.

Menwut madzhab yaag hrag basmalahadalah pernbuka surah
Al Qur'an pada setiap permuhan surah selain At-Taubah.

Selanjutry4 apakatr basmalah dalam surah Al Faatihatr dan
snralr-suratr lain adalah Al Qur'an seoara qath'i, sama seperti Al
Qur'an secara keseluruhan? Ataulcah sebagai hukum? Ada dua
pendapat masyhur yang dikemukakan oleh sahabat-satrabat kami,
yang diriwayatkan olet Al Muhamili, penulis Al Hmti, dan Al
Bandaniji.

Pertama: Sebagai hukum. Maksudnya, shalat tidak satr tanpa
membaca basmolah pada awal Al Faatihah. Tanpa membaca
basmalah pada suratr lain, seseorang tidak disebut membaca suratr
tersebut secara keseluruhan, kecuali dimulai dengan basmalah.

Kedua: Pendapat yang benar adalah, basmalah bukanlatl
sebagai Al Qur'an secara qath'i. Tidak ada perbedaan pendapat di
antara kaum muslim, batrwa ofturg yang menafikan basmalah ndak
kafir. Andu basmalah adalatr Al Qur'an secara pasti, maka orang
yang menafikannya pasti berstatus kafir, sama seperti menafikan
bagian-bagian Al Qur'an lain. Berdasarkan pendapat ini, maka
penegaqan basmalah sebagai bagran dari Al Qur'an bisa diterima
melalui hadits ahad, sanra seperti hukum-hukun lain.

Bila ada yang berkatq "Basmalah adalah Al eur'an yang
qath'i," maka penegasan hadits ahadttdak bisa diterima, dan hanya
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bisa diterima melalui hadits muta,watir dari sahabat dalam hal

penetapannya dalam mushaf, sebagaimana akan dijelaskan pada

bagran madztrab ularna.

Imam Al Haramain me,ndha'ifl<an pendapat omng yang

menyatakan bahwa bosmalah adatah Al Qur'an yangqath'i.

Ia berkata, *Ini kebodohan besar dari orang yang

mengemukakannya karena mengklaim tahu, padahal tidak ada dalil
yang memastikan demikian."

Penulis Al Hmti menjelaskan, "Mayoritas sahabat kami

berpendapat, 'Basmalah adalah ayat sebagai hukum, brftan ayat yang
qath'f ."

Abu Ali bin Abu Hurairah berpendapa! "Basmalahadalah satu

ayat pada permulaan setiap surah, kecuali surah Bara'ah. Tidak ada

perbedaan pendapat dalam kalangan kami batrwa bymalah wajib

dibaca pada awal Al Faatihah, dan tanpanya shalat tidak sah, karena

basmalah sarna seeerti ayat-ayat dalam Al Faatihah secara

keseluruhan."

Asy-Syaf i dan para sahabat berpendapa! 'Dianjurkan
membaca basmalah dengan suara keras dalam shalat jaltriah saat

membaca AI Faatihah dan surah.' Tidak ada perbedaan pendapat

dalam hal ini bagl kalangan kami.

Madzhab Ulama tentang Ada atau Tidaknya Basnalah

Perihal basmalah adalah masalah besar dan penting, karena

keabsahan shalat yang merupakan salah satu rukun paling agung

setelatr tauhi{ bersandar pada masalah ini. Posisi agung yang aku

sebutkan ini mendapat perhatian besar dari para ulama generasi

datrulu dan kemudian. Banyak sekali karya tulis tentang ba.smalah

yang mereka susim secara tersendiri.
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Syaikh Abu Muhammad Abdunatrman bin Ismail bin Ibratrim

Al Maqdisi Ad-Dimasyqi menyatukan masalatr basmalah dalam

sebuatr kitabnya yang masyhur.

Sebagian besar kitab yang membahas basmalah berukuran jilid
besar. Di sirri akan saya sebutkan semuzr inti pembahasannya secara

ringkas, dengan tambahan-tambatran yang diperlukan.

Telah kami sebutkan sebelumnya batrwa madzhab kami

berpendapat, "Basmalah adalah ayat pertama Al Faatihah." Tidak ada

perbedaan pendapat dalam hal ini. Pendapat ini dikemukakan oleh

banyak sekali fuqaha salaf yang tidak bisa dihitung jumlatrnya.

Basmalahjuga satu ayat utuh dari setiap stuah, kecuali suratr

Bara'alq menunrt pendapat yang kuat dalam madztrab kami, seperti

disinggung sebelumnya.

A.l Hafizh Abu Umar bin Abdul Barr menyatakan batrwa

pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Abbas, LImar, Ibnu Az-
Zubur, Thawus, Athq Makhul,IbnuAl Mundzir, dan lainnya.

Basmalah sebagiannya merupakan bagian dari Al Faatihatr

yang dikemukakan oleh Asy-Syaf i, sesuai pendapat yang

dikemukakan Ahmad, Ishaq, Abu Llbaid, dan sekelompok fuqatra

Kufatr serta Makkatr, dan sebagian besar fuqaha kak.

Al Khaththabi juga meriwayatkan pendapat ini dari Abu
Hurairah dan Sa'id bin Jabir.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Al Khilafiyah, dengan

sanad dari Ali bin Abu Thalib RA, Az-Zuhd, dan Suffan Ats-Tsauri.

Juga dalam As-Sunan Al Kubra dari Ali, Ibnu Abbas, Abu Hurairah,

serta Muhammad bin Ka'ab RA.

Malik, Al Auza'i, Abu Hanifatr, dan Daud berpendapat,

"Basmalah berada di awal setiap surah, bukan Al Qur'an, baik Al
Faatihah maupun yang lainnya."
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Ahmad berpendapat, "Basmalah adalatr ayat di awal Al
Faatihah, dan bukan Al Qur'an di permulaan setiap surah." Pendapat

lain yang diriwayatkan dari Ahmad, "Basmalah juga tidak termasuk

ayat dalam suratr Al Faatihah."

Abu Bakr Ar-Razi 
-fuqaha 

Hanafiyah- dan lainnya

berpendapat,"Basmalah adalah ayat di antara dua surah, kecuali Al
Anfaal dan Bara'atr. Basmalah tidak termasuk bagian surah, namun

basmalah adalah Al Qur'an, sama sepes suratr-stuah pendek."

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Daud dan para sahabatny4 yang

juga merupakan salah satu pendapat lain yang diriwayatkan dari

Ahmad.

Muhammad bin Al Hasan berpendapat, "Yang ada di antara

dua sampul mushaf adalah Al Qur'an."

Umat seealet bahwa orang atau menafikan

basnalah, tidaklah kafir, karena ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

I^ain halnya bila menafikan satu hunrf yang disepakati, dau menegaskan

sesuatu yang tidak dike,rnukakan oleh siapa purg maka orang yang

menafikamya dianggap kafir berdasarkan ijma'.Ini berkenaan dengan

basmalah pada setiap permulaan surah selain Bara'ah. Se,mentara

basmaloh yang ad; pada surah An-Naml, "sestmggtiurya swah itu dui
Sulaiman dan sesmgguhnln 6si)nya, 'Dengan menyebut noma Allah
yutg Mdta Pemwah tagi Mala Penyayangl " (Qs. An-Naml pTl: 30)

adalah Al Qur'an berdasarkan ijna'.

Siapa pun yang mengingkarinya, walauprur hanya satu huruf,

maka ia kafir berdasarkan ijma'.

Kalangan yang menafikan basmalah pada awal Al Faatihah dan

surah-suratr lairurya Malil bahwa Al Qur'an tidak ditegaskan

berdasarkan dugaan, dan hanya ditegaskan berdasarkan hadits mtrtawatir.

Bersandar pula pada hadits Abu Hurairah RA dari Nabi SAW:
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Jv s$ lf; Y e#) ,P.\t* t;,r ,tit!,a i-:J".i

Sv syr rt* G.+,;r hr iEl4tit'*t !.ar iilrr

9i S! SG sr, e*',* ;l;r hr Jv ,7)t ,f')'
'tit Jv r:,p \t*'Jtili| SCi,t* ;.* ,su *ilr

sV Sl:, v ,i#) \t* ,;" ,f r.ii iti 'Jrx 'l$.s'#

t'# '*:al u;:r )or*'#t ulst u,."r ju

.Jlr i q#; e#.rii iri 1jrt:,t't',i'*- *riz;",tr
*Aht membagi slatat ertfia AIu dengan hanba-Ku dua

bagiafi, dan unt* lnmba-Ku yang ia minta. Bila lnmba'Ku

mengucaplcan, 'segala pqii bagt Allah, Rabb semesta alam',

maka Afu berfirru4 'Hanba-Ku memuii'Ku'. Bila ia
mengucaplwn, 'Mala Pimwah tagi Maha Penyayang', maka

Aht berfirman, 'Hamba-Ku menyaniung-Ku'. Bila ia

mengucapka4 'Yang menguasai Hari Pembalasan', maka Aht
' berfirman, 'Hamba-Ku mengagungkan-Kt'. Bila ia membaca,

'Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kcpada Engkau

lrami meminta pertolongan', maka Aht berfirman, 'Ini antma

Aht dengan lnmba-Kt4 dan bagi hamba-Kt yang ia minta'. Bila

ia membaca, 'Tunjukilah kami ialan yang lurus, (yaitu) ialan
orang-orang yang telah Engkn bert nihtnt lcepada mereka,

bulcan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan)

merela yang sesat', maka aht berfirman, 'Ini untuk hamba'Ku

dan bagi hamba-Ku yang ia minta'. "

Nabi SAW tidak meny ebtrt basmalah

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim telatr dijelaskan

sebelumnya.
I
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Juga bersandar pada hadits Abu rlurairah RA" 'batrwa

Rasulullah SAW bersabda"

' ' { ' 'r F ,VSL;E '^'l ir}rt ori, ,y ,; ol'ls, 'P c t 
3,rHr ,,*-*$;;A;

"sesungguhrrya satu surah doi At Qur'ot (berjwilah) tiga

Wlutt cyat, yong memberi syafaat bagi seseorang hingga ia

diampmi, yoitu, 'Maha Suci Allah yang di tutgor-Nyalah

segala kcrajaoa dan Dia Maha Kuasa das segala sesttattt'."

(Qs. Al Mulk [67]: l) (HR Abu Daud dan At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkat4 "Hadits lrasan."

Riwayat Abu Daud menyebutkan: (gi.rr).

Para ahli qira'ahsepakat bahwa surah Al Mulk terdiri dari tiga

putuh ayat selain basmalah.

Juga berdasarkan hadits Aisyah telrtang permutaan watryu:

Jibrit mendatangi Nabi SAW lalu me,ngucapkan, "Bacalah dengan

(menyeb*) noma Tuhanmu yang menciptakan Dia telah merrciptakan

manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan fuhownulah Yotg Maha

Pemurah." (Qs. Al Alaq.[96]: 1-3) tanpa menyebut basmalah di

awalnya (I{R. Al Bukhari dan Muslim).

Hadits Anas RA, ia berkata, *Aku shalat brsama Rasulullatr

SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman- Aku tidak seorang

prm dari merekamembaca basrmalah." (HR. Muslim)

Riwayat Muslim lain menyebu&aq *Mereka memulai dengan

G#Cit '-; n.liJj9, dan tidak me,nyebutkan {gf}t ,*}r l, E-,),
baik padapermulaan bacaan mauprm akhir !3g6s11."

Andai basmalah adalah Al Q*.uq -"tg orang yang

mengingkarinya pasi kafir, dan kita sepakat bahwa orang yang

mengingkari basmalah tidaklah kafir.
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Alasan lain yaitu: ulama sepakat tidak menghittng basmaloh
sebagai satu ayat, kecuali Al Faatihatr.

Ulama berbeda pendapat apakatr basmalah termasuk bagian
dari suratr Al Faatihah?

Penduduk Madinatr secara keseltruhan meriwayatkan dari
ayatr-ayatr mereka, dari kalangan tabi'in, dari sahabat, rnereka
memulai shalat dengan bacaan t;l/r;i, ;. l ti.l*iry.

Nabi SAW sendiri bersabda kepada Ubai bin Ka,ab, ,,Bacalah

Ummul Qur'an. " (Jbai,bin IG'ab lalu membac", Oiir;ir u. , ii tf"ig
(Qs. Al Faatihatr [l] : l)

Hujjatr sahabat-sahabat kami yaitu, "para sahabat sepakat
menegaskan basmalah di dalam mushaf pada permulaan setiap strah
secara keseluruhan, kecuali Bara'ah, berdasarkan tulisan mushaf, tidak
seperti usyur (tanda di samping mushaf) dan nama-nama surah, karena
biasanya ditulis dengan tintamerah dan semacamnya.,,

Bila basmalah b,kan Al eur'an, maka mereka pasti tidak
menulisnya dengan tulisan mushaf tanpa dibedakan, karena hal itu
menyelipkan anggapan batrwa basmalah adaratr Ar eur'an. Dengan
demikian, secara tidak langsung mereka memperdaya kaum muslim,
mendorong kaum muslim meyakini sesuatu yang tidak termasuk
bagian dari Al Qur'an sebagai Al eur'an. Kita tidak boleh meyakini
sahabat seperti itu.

sahabat-satrabat kami berkata, "Ini merupakan dalil terkuat
untuk menegaskan basmalah."

Al Hafizh Abu Bakr Al Baihaqi berkat4 "Dalil terbaik yang
dijadikan hujjah satrabat-satrabat kami adalatr: basmalah ditulis di
mushaf. Tujuan mereka menulis basmalah adalatr menafikan
perbedaan pendapat dalam Al eur'an. Bagaimana kita menduga
mereka rnenegaskan seratus tiga belas ayat yang tidak termasuk
bagian dari Al Qur'an?!"
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Al Ghazali menjelaskan dalam Al Mustashfa, "Dalil paling

jelas adalatr,basmalah ditulis dengan khat Al Qur'an."

Kami puas dalarn masalatr ini meski berdasarkan dugaan, 'dan

keberadaannya tidak perlu disangsikan.

Bila ada yang berkata, "Mungktn basmalah ditulis sebagai

pemisatr antar surah," maka bisa ditanggapi dengan beberapa hal:

Pertama: Pernyataan ini merubatr sesuatu yang tidak boleh

dilakukan hanya karena pemisahan.

Kedua: Andai basrulah hanya untuk memisalrkan antar stgah,

maka antara An-Anfaal dengan Bara'ah dipisahdengan basmalah,dan

pasti tidak baik ditulis pada awal Al Faatihatr.

Ketiga: Pemisahan antar surah bisa dilakukan dengan

pemberian nama surab seperti yang ada antara surah Al Anfaal

dengan Bara'ah.

Bila ada yang berkata, 'Mungkin basmalah ditulis untuk

mengais berkatr dengan menyebut nama Allah SWT,' maka bisa

ditanggapi dengan tiga hal tadi.

Keempat: Andai dimaksudkan untuk mengais berkah, maka

pasti sudah cukup disebut pada awal mushaf saja, atau ditulis pada

awal quratr Bara'ah, dan tidak ditulis pada awal setiap ayat yang

menyebut nama Allah SWT, seperti Al Faatihah, Al An'aam, Al
Israa', Al.Kahfi, Al Furqaan, dan Al Hadiid. Dengan demikian, tidak

lagi memerlt*an basmalah.

Alasan lain yaitu, dengan menulis Al Qur'an para sahabat

bermaksud mensterilkan mushaf dari segala sesuatu yang tidak

termasuk bagian dari Al Qur'an. Oleh karena itu, mereka tidak

menyebu&an ta'mtudz dan ta'min (ucapan amin), padatral keduanya

diperintatrkan.
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Alasan lain yaitrl saat membaca ayat-ayatyang turun tentang
pembebasan Aisyah RA, Nabi sAw tidak membaca basmarah, darr
saat membaca surah Ar Kautsar, Nabi sAW membaca basmolah
ketika surah tersebut turun. Andai basmalah dibaca untuk mengais
be*ah, maka ayat'ayat yang t,run tentang pembebasan Aisyatr rebih
utana rmt,k dimulai dengan barmarah saat Nabi sAw, keluarga
beliarr dan para satrabat beriau meras. fuahagia akan har itu.

Dfuiwayatkan dari ummu Salamah RA: Nabi sAw membaca
ge.'?t ,i;'J,t i' f-) pada awal Al Faatihah ketika shalat, dan

megmggapnya sebagai sahr ayat'1 (IrR Ibnu Kh,zaimah, daram
kitab shehihnyq Al Baihaqi,.dan lainnya)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RAo tentang firman Ailah swrr,
"D@, sesugtrtnya Korri telah memberiksr kcpadamu tujuh ayatyutg dibaca beratang-ulang dorAl etr.anyang agtng.,, (es. AI Hijr
[5J: 87)' ie b€'katq *Tujuh ayd.yangdibaca u*rr*g-"rang adalatrAl Fadihah"- Ibnu Abbas.Iaru dit-yq "Ayat yang ketujuh mana?,, Ia

1Til*b, 
-g*._i: ,ii'it !, *r,, (HR Ibnu xtr-rra, datam kitabshahihn)a, 61 Saihaqi, aan Uinnyal

Diriwayatkan dari Anas RA,, ia berkata:.. l.

.rbi\1e fii ,y.rT-'.,ti p, *h, 'a :0, J;, Ejr-; Iti s;r t;- -ai,z.>t u, ,a (g, 
",,: 

A ; i;A
3t-#1-E r'Sti' ri i; t; y,;" Uii

f,{i ; <)iF" Oy,At q-,F if-rt
$latu ketika Rasururlah sAw berada di antara ka*i, laru tiba-
tiba beliau tidak sadmkan diri. set€lah itu beriau mengangkat
kepata seraya tersenyum. Kami lalu bertanya, ..Apa yang
membuat engkau tertawa, wahai Rasutullah?,, Beliau menjawab,*Telah dit,nmkan safu surah kepadaku,, Beriau membaca,
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"Dengan namo Altah Yang Maha Pemurah lagt Maha

Penyayang. sesunggulvrya Kani telah memberikan kepadamu

nibnat yang banyak Maka dirikanlah shalat ksrena Tulanmu;

dan berkorbanlah. sesungguhnya orang-orang yong membenci

kamu dialah yang terputas. " (Qs. Al Kautsar [108]: l-3) (HR'

Muslim)

Diriwayatkan dari Anas RA, bahwa ia ditanya tentang bacaan

Nabi SAW, lalu ia menjaunb, "Bacaan beliau paniang." SAelah itu

Anas membaca (f,lr *,), itf-r. Anas kemrdian berkatq "Beliau

mernar{anekan tbr ;9, -r-4"i** qfr}t1,.dan memanjangkan

Q*:)t).- Crn. x sikd'aril

Diriwayatkan dari Anas RA, ia b€rkata, 'Nabi SAW tidak

mengetatrui pcmisah surah hingga turun pada beliau ( ,*11It i
g,*itl.- GIR. Al Halcim, dalam Al tlusta&ak) Al Hikim betkatq
aHadic slnhihsesuai syarat Al Btil&ari dan Muslim.'

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan laimrya.

Dalam AI Musta&a\ Al Hakim meriwayatkan tiga hadits

yang semuanya dari Amr bin Dinar, dari sa'id bin Jabir, dari Ibnu

Abbas RA.

Hadits pertama: Bila Jibril AS datang lalu membaca ( l' i1
frlt ,fll) makaNabi pasti tatru bahwa itu adalah suratl

Hadits kedua: Nabi sAw tidak mengaahui akhir suratr hingga

tunrn <E '), f:jt ltfr.
Hadits ketiga; kaum muslimin (para satrabat Rasulullah SAW)

tidak tatru penghabisan surah hingga turun tgtlt *1' l' t'-).
Disebutkan dalam sunan Al Bailnqi: Diriwayatkan dari Ali,

Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan lainnya, "Al Faatihafu addah tujuh

ayat yang diulaqg-ulang. Berjgrnlah tujuh ayat, dan bacmalah adalatt

ayat ketujuh.'
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Disebutkan dalam sunan Ad-Daraquthni: Diriwayatkan dari
Abu Hurairatr, ia berkata: Rasulullah sAw bersaMq ,,hila kamu
membaca Al Faatihah, bacalah {g.,}r fij, !, f), sesungguhnya
Al Faatihah adorah induk Ar ettr'ay, induk kitio,'tujuh ayat yang
diulang-ulang, aon $*!)t ,#,jt i' f-rl ^rrupoko, saloh satu
cyatryn."

Ad-Daraquthni berkata, "seruruh perawi sanod hadits ini
tepercay4 dan hadits ini diriwayatkan secara mauquf,,,

Hadits-hadits dengan jumrah yang tidak sedikit ini
mdrhberikan' dugaan kuat bahwa basmarah adalah Ar e,r.an saat
aitirtis. Di sini maksudnya adalah duu*, b,kan kepastian. Tidak
seperti yang diduga oreh AI eadhi Abu Bakr Al Baqilani yang
membenci madzfiab kaini 64 berkatq ..Al 

eur.an tidak ditegaskan
berdasarkan dugaan.',

AI Ghazali mengrngkari pemyataan tersebut dan memaparkan
dalil batrwa dugaan sudah cukup baginya dalam masalah basmarah,
seperti disebutkan dalam hadits, "Nabi sAw tidak mengetahui
penutup suratr hingga turun e.,1, ,y.,/l,iir ,*D.,

Al Qadhi Abu Bakar Al Baqilani mengakui dalil tersebug
hanya saja ia menakwilkan batrwa basmalah memang ,,*r",;;
bukan'bagian dari Ar eru'aq dan tidak semua vuJg ** itu Al
Qur'an."

Al Ghazati berkata, *Semua kalangan yang bersikap objektif
pasti membantah dan melemahkan takwil ini.,

Al Qadhi Abu Bar., AI Baqilani juga mengakui barrwa
basmalah ditulis berdasarkan perintah Rasurunah sAw pada
permulaan setiap s,rah, dan Rasulullah sAw juga memberitah,kan
bahwa basmalah termasuk bagian yang dit,runkan. Ini
metgindikasikan pada siapa saja bahwa basmarohadalah AI e,r.andan dalil qath'i atau semacam dalil qath'i bahwa basmolahadalatr Al
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Qnr'an. Tidak ada alasan untuk tidak dijelaskan andai basmalah

bukan Al Qur'an.

Bila ada yang menyatakan, 'Andai basmaloh adalatr Al

Qur'an, maka pasti sudatr dijelaskan," maka jawabannya adalatr,

"Rasulullah SAW cukgp menyebut bahwa basmalah diturunkan,

mengimlakkannya saat ditulis, dan basmalaft ditulis dengan khat Al

Qur'an. Sebagaimana Rasulullah sAw tidak menjelaskan saat

mengimlakkan setiap ayat batrwa yang dittrlis adalatr Al Qur'an. Ini

bisa diketahui berdasarkan indikasi kondisi dan pernyataan beliau

yang secara tegas menyatakan diturunkan (dari langt!."

Bila ada yang menyatakan, "P€,rnyataan batrwa pemisatr antar

suratr tidak diketatrui hiogga turun tg*tlr *'jt lt ,,.) menunjukkan

balrwa basmalah adalah pemisah," maka jawabannya adalalL "Bagian

yang menjadi dalil adalah pemyataaq 'Hingga turun'. Dengan

demikian, Rasulullah SAW memberitatnrkan batrwa basmalah

ditunrrrkan. Tunrn adalah sifat Al Qtr'an sec.ra keseluruhan.

Permulaan surah tidak diketahui kecuali dengan basmalah, maka

basmalahhanya turun pada permulaan setiap surah."

Al Ghazali pada aktrir penjelasannya menyatakan, "Tujuan dari

uraian ini adalah menjelaskan bahwa masalatr ini tidak qath'i, namun

zhanni, dan dalil-dalilnya meski kontradilctif, namnn jawaban Asy-

Syaf i dalam hal ini lebih kuat dan dominan-"

Tanggapan atas pernyataan batrwa Al Qur'an hanya ditegaskan

berdasarkan riwayat mutawatir, adalah:

Pertama: Penegasan basmalah dalam mushaf memiliki arti

mutmttatir.

Kedua: Riwayat zutawatir hanya disyaratkan untuk Al Qur'an
yang ditegaskan secara qath'i, semmtara yang ditegaskan sebagai

hukum cukup dengan dalil zhanni, seperti yang dijelaskan

sebelumnya. Basmalah adalah Al Qtr'an sebagai hukum berdasarkan
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pendapat kuat mayoritas sahabat-sahabat kami, seperti disinggung
sebelumnya.

Hadits "alat numbagi sluld, bisa ditanggapi dengan beberapa
hal, seperti dijelaskan oleh satrabat-sahabat kami:

Pertana: Bosnalah tidak disebut karena sudah termasuk
dalam dua ayat setelahya

Ke&n: Artinya, bila bacaan seseorang sampai pada ( Ji ll.i.ir
tiJr;i, L. .;, -ak, sad ihr basnalahsudah termasuk di dalamnyi.

, Ketiga: tvdaksd yang dibagi adalah bagian yang terdapat
dal'm Al Faatihah lpcara khusus &in uuh- Ayat utuh yang kami
makstrd mengecualikm firman Allah swr, iDon kcsejahteraan
dilimpahkan atas poo rosul. Dut segala pqii bogt Altah ruhdn sent
sekaliot alon-" (Qs. Ash-shatraat [3I: l8l-lg2), dan basmalah
bukan bagian khusus.

Keempat: Kemungkinan hadits ini diucapkan sebel,m
basmalah turun, sebab Nabi SAW menginstruksikan, ..Lctakkan di
surah ini," saat afitmm-

Iklima: Bamaloh disebrffkao dalam nwayat Ad-Daraquthni
dan Al Baihaqi: Bilo hmtba nengrcqkoa -Dengan turmo Aaat,
Yimg Maha Pengasih logi Mola peryrytng" maka Ailah berfirma
"Hunba-Ku mengingat-Ku" Hanya sqiq smadnya lemah.

Bila ada yang menyatakan: umat s€eakat batrwa Al Faatihatr
t€rdiri dari tujuh a1d, namun diperdehatkan mana ayat yang ketujuh.
Bagi yang berpendapat basrnalah termas,k salah satu ayat AI
Faatihah, berarti C;$, LtQ adalah ayat terakhir. sementara bagi
yang menafikan, berard (i{t'*fi.e$ btA adalah ayat keenam,
se,mentara ayat kefirjuh adaan w 'Jfii i) *p"i teralfiir.

gu demikian, tercryai zudah penbagian al raatilat" tiga ayat
mtnk Allah swr dan tiga ayat rmnrk hamba, dan posisi
pertengatanrya.edateh ayat (bi*s g$ l3 o(4y. r*a basmalah
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disertakan sebagai satu ayat dan (irJ, ,-.'i.zXJ ,D tidak dinilai

sebagai satu ayat, berarti Allah SWT mendapat bagian empat ayat,

sementara hamba mendapatkan dua ayat dan separutrnya. Ini tidak

sesuai dengan pembagian separutr-separtrtr yang disebutkan dalam

hadir.

Tanggapannya yaitu:

Pertama: Maksudnya bukanlah halcikat pembagian separuh-

sepanrh, natntm maksudnya adalah sceerti syair berikut ini:

Bila aht,meainggal nottinya, mousio terbagi dua, yaitu

morusia mulia dan marusia hino, lcarena oW yang telah aht perbuat.

Dengan demikian, maksudnya adalah, AI Faatihatr terbagi dua,

permulaarurya untuk Allah SWT dan akhirnya rmtuk manusia.

Kedua: Maksud dibagi dua a{alah bagran pujian dan doa"

tanpa memperhatikan jumlah ayatnya.

Ketiga: Bila dibagi berdasarkan hitungan huruf serta kata, dan

basmalah termasuk di dalamnya, maka perrbagian di pertengatrannya

lebih cocok biia dibandingkan dengan pembagian yang tidak

menyertakan basmalah. Mungkin malsud pembagian di sini adalatl

berdasarkan huruf.

Bila ada yang menyatakan; rajihnya, ayat yang ketujutr adalatr

1,-,. 
jafiir i) Uoa**t* firman, *Bila hamba mengucapkan ( t llol

,S-$ Jrr:idr) hingga akhir suralu Allah SWT berfirman, "Itu semua

unfuk hamba-Kuo" kata "itu semua" adalatt kata jama' yang

menunjukkan tiga ayat. Sementara berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i,

berarti hamba hanya mendapatkan dua ayat saja.

Jawaban: sebagian besar perawi meriwayatkarr, "Ini untuk

homba-Ku," seperti yang diriwayatkan Muslinr dalam kitab

shatrihnya" meski lafazh "itu semua" disebutkan dalam Sunan Abu

Daud dan An-Nasa'i dengan kedua sanadnya yang shahih.
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I
Berdasarkan riwayat ini, isyarat pada kata huruf, dua ayat atau

sepanrh dari firman Allah,swr q*Lt'!t$F,g hingga akhir ayat,
semua ini dijaqa:kan seee*, fi"T* ,Ufrf, Sfi,"f, ,.(Musim) 

haji
adolah beberry bulot y@tg dinaHumi." (es. Ar Baqaratr r2r: r97)
kareN, yang rtimaksud adalah dua bulan ar'Lu*o-" ii pada bulan
ketiga Kembali @a permasarahan sebel.mnya, atau sebagai isyarat
pada dua ayat sajq itu se,mua termasuk dalam sebutan t"":-*r",.
Hanya saja utm bedreda pendaeat apakah sebutan jama, untuk
sesuatu yang krrmg dari tiga hekiket ataukah maju-di mana hakikatjqmd adahh tiga Mayoritas berperrdeat ,rraiuuntuk dua dan hakikatuqek tiga syaikh Abu Muhammd Al Iuaqdisi berkat4 .."iru-*u*-
duanya kita rcrima (hakikat * majg untuk jama), pembagian
mengarah pda ayil-ayar a"rr- 

"u.rt AI Faatihatr, dan ini tidak
berlaku sejak .orrya yang terbag daram t d; adarah shala
Ueraasartan teks hadits..

Bila mereka bertfit4 Tr,Iaksudrya adalah bacaan shala!,,maka
jawabannya adalah, "Justru natsrunya adarah pembagian bacaan
shalat yang disyaiadran dalam shalaL yaitu pujian dan doa; pujian
dituj 'kan kepada Anah sum, baik terdapat dalam bacaan Al eur,an"dalam doa ruku dan s'ju4 marryun yang lain. serrentara rtu" doa,tertuju .ntuk manusia, baik terdryat daram bacaan AI eur.aq doa.ruku Can sqiu4 marprm ymg lain, taqpa airy*ttL t 

^

setelah menyebut*an pembagian bacaan shalat, Nabi sAw.
memberitahukan hat laiq yaitu nrman yang disampaikan Alatr swr
saat manusia memtraca a5d-ayat tersebr4 yang temrasuk drlam,
rangkaian sesuafir rang dibagi, bukan sebagai penjerasan ,"uugi;h"r,
yang dibag.

:::l Bila ada yugmenyatakan,,"Berarti sebagai penafsiran bacaan
setelahnyan maka jawabanya yaitr, "Tidak deqikian, karena u*.-,
shalat tidak eftms pada Al Fadihah. Dengan demikiao, ;*
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diartikan sebagai pembagian bacaan lebih luas dan lebih banyak

faedatrnya. Hadits ini merupakan prjakan gntuk mereka yang

menafikan basmalah, dan permasalahan serta jawabannya telatr jelas.

Jawaban untuk hadits syafaat suratr Al Mulk Maksudnya

adalah selain basmalah,karena basmalahbukan wrtuk suratr Al Mulk.

Kemungkinan hadits ini diucapkan sebelum tunumya basmaloh,

kemudian saat tunrn basmalah disatukan dengan Al Mulk. Dalilnya

yaitu" basmalah ditulis dalam mushaf. Penalarrilan hadits ini

dikuatkan, batrwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hurairatr, dan

orallg yang menegaslcao basmalahtentu lebih tahu tentang penalnrilan

hadits ini.

Jawaban untuk hadits permulaan watryu: Basmalah tunrn

setelatnryq sama seperti ayat-ayat lain yang turun belakangan.

Jawaban ini menjadi pegangan, dan inilah yang dikemukakan oleh

Syaikh Abu Hanrid, Salim Ar-Razi, serta lainnya.

Jawaban lain: Basmalah turun terlebih dahulu, seperti

disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar dali Nabi SAW, beliau

bersabda, "Yang pertama kati diwalry*an kcpada Jibril adalah ( /,
e?11u;i.l,'l').'

Al wahidi menukil hadits ini dalam Asbab An-Nuzul dari Al

Hasan dan Ikrimatr. Hanya saja, hadits ini tidak kuat, tidak bisa

dijadikan pedoman.

Berkenaan dengan hadits Anas RA, jawabannya akan

dijelaskan dalarn masalah membaca basmalahdengan keras.

Pernyataan mereka, *Andai basmalah adalah Al Qur'an, tentu

kafirlah orang yang menegaskanny4" ditanggaPr dengan dua hal:

Pertama: Pernyataan itu terbalih seharusnya *Andai

(bawalal) bukan Al Qu'm, tentu kafirlah orang yang

menegaskannya."
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Ke&n: Kekafiran tidak bertaku kareNm hal-hal yang bersifat
zhowi, namtm berlaku dengan hal-hal yang bersifA qath'i, dat
basmalah termasuk hal-hal yang bersifat zlrotri."

Pemyataan mereka, "Illema di beftagai da€rah srykat tidak
menganggap basmalah sebagai aya\" ditanggapi dengan dua hal:

Pertuna: Ularna di b€rbagai dacrah bukanlah rrmat s@ara
keselunrhan, sehingga kesepakatan mereka tidak bisa dijadikan hujiah.
Mereka hanya segelintir orang. Mereka disebut demikian karena
mereka menafikan basnalah atau karcCIa mereka yakin bahwa
basnalal adalah sebagian ayat atau bagan ayat brsama ayat pada
permulaan surah.

Ke&u: Beneberangan de,ngan riwayat dai Ib,nu Abbas dan
lainnya "Brangsiapa meninggalkannya berilti telah meninggalkan
seratus tiga belas ayaLn

Jarvaban rmtuk rirvala dan ijma'penduduk Madinah yaitu:
Kami tidak menerima ijmo'merek4 bahkan pemrur* lvladinah
sendiri berbeda pendapat dalam hal ini, s€eerti perbcdaan pendapat
yang diriurayakan dari sahabat dan gene,rasi setelahnya yang termasuk
penfufuk lv{adinah dan tainnya

Kisah Mu'awiyah yang tidak menyebrut basnatottdalam shalat
lalu diinekni oleh kalangan Muhajfuin dan Anshar.

Mosa' masalah yang diperdebakan seeerti itu disebut ijna2l
Ibnu AMul Barr bertara, *tr(ontnoversi dalam masalah ini

sudah ada sejak dulu.-

Ia meneruskan, '?enduduk }vlakkah tidak befteda pendapat
bahwa basnalah addah ayat pe,rtama Al Faatihah- fudai penaraut
Ivladinah s€eakat bahwa basrnolah tidak termasuk bagian dari Al
Faafihah, maka kesepakatan mereka tidak menjrai Gar, karena
befteda dengan pendapat fta[angan lain." Ini mad-hab jgmhgr.
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Tentang pernyataan mereka" 'Nabi sAw bersabda kepada

Ubai bin Ka'ab, 'Bacalah Umnrul Qur'an' lalu Ubai bin Ka'ab

membaca (cr+lt;jt 'r,t *.1:;jt1," kami menjawab, "Riwayat ini tidak

shahih, sebagaimana 
-&sebutkan 

dalam riwayat Rasulullah SAW

adalatr: Nabi sAw bertanya, "Bagaimana kau membaca dalam

slnlafl" Ubay lalu membaca Ummul Qur'an. Hadits ini tidak ada

dalilnya.

Riwayat dalam sunan Ad-Daraquthni justnr kebalikan dari

yang mereka sebutkan, yaitu: Nabi SAW bertanya kepada BgraidalU

lDengan ucapan apa kau merrulai Al Qur'an bila kau memulai

shalat?'Ia menjawab: "fri)t *'irt !' *.:'
Hadits serupa juga diriwayatkan dari Ali dan Jabir RA, dari

Nabi SAW.

Madzhab Ulama tentang Mengeraskan Bacaa n Basmalah

Telatr disebutkan sebelumnya batrwa madztrab kami adalafi

dianjnrkan mengeraskan bacaan basmalah bersamaan dengan Al

Faatihah dan suratr-surah lain yang dibaca dengan suara keras. Hukum

mengeraskan bacaan basmalah sama seperti hukum mengeraskan

bacaan Al Faatihatr dan surah.

Inilah pendapat sebagian besar ulama sahabat, tabi'in, dan

generasi setelatrnya dari kalangan fuqaha serta ahli qira'ah.

Al Hafizh Abu Bakr Al Khatib meriwayatkan pendapat

tersebut dari kalangan satrabat; Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,

Ammar bin Yasir, Ubai bin Ka'ab, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu

Qatadah, Abu Sa'id, Qais bin Malik, Abu Hurairah, Abdullatr bin Abu

Auf4 Syaddad bin Aus, Abdullah bin Ja'far, Al Husain bin Ali,

Abdullah bin Ja,far, Mu'awiyah, dan sekelompok sahabat Muhajirin

serta Anshar yang ada saat Muawiyah shalat di Madinatr tanpa

membaca basmalah. Mereka mengingkari Mu'awiyatr, kemudian

Mu'awiyatr pun mengeraskan bacaan basmalah.
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AI Khatib meneruskan, "Generasi tabi'in dan setelalrnya yang
berpendapat mengeraskan bacaan basmarah, jumlahnya terlalu banyak
untuk disebut dan dihitung, diantaranya sa'id bin Al Musayyid,
Thawus, Ath4 Mujahi4 Abu wa'il, Sa'id bin Jabir, Ibnu sirin,
nainau ai bin AI Hasan dan putanya evruharnmad bin Ali), salim
bin AMullalL Muhammad bin Al Munkadir, Abu Bakr bin
Muhammad bin Amr bin Hazm, Muhammad bin Ka'ab, Nafi (budak
Ibnu umar), IJmar bin AMul AziL Asy-sya'sy4 Malfiul, Habib bin
Abu Tsabit, Az-zuhi, Abu Qilabah, Ali bin Abdullah bin Abbas dan
pu.e-ahya (Muhammad bin Ali), AI Aaaq bin eais, dan AMulhh bin

$glatrat bin Muqrin (tabi'in).,

Al Khatib meneruskan, ',Generasi saelah tabi,in yang
berpendapat senrpa addah AMullah bin Umar AI umari, AI Hasan
btn 7aid, AMullah bin Hasan, zaid bin Ali bin Husaiq Mtrhammad
bin Umar bin Ali,Ibnu Abu Dzi'ab, Al-Laits bin sa,ad dan Ishaq bin
Rahawaih.

Al Baihaqi meriwayarkannya dari sebagian mereka dan
menambahkan nama-nama dari kalangan tabi'in yang bryendapat
s€rupa, yaitu AMullah bin shafrraD, Muhammad bin At Hanafiyah,
Sulaiman At-Taimi, dan Al Mu,tamar bin Sulaiman.

Ibnu AMul Barr meriwayatkan sebagian dari mereka,
kemudian berkata, '?endapat ini dikemukakan oleh murid-murid Ibnu
Abbas, Thawus, Ikrimah, dan Amr bin Dinar, serta dikemukakan oleh
Ibnu Juraij, Muslim bin Khali4 dan penduduk Mal&ah secara
keselunrhan. Ini merupakan salah satu pendapat Ibnu wahab (murid
Malik). Diriwayatkan juga oleh yang lain dari Ibnu AI Mubarak dan
Abu Tsaur.-

syaikh Abu Muhammad Al Maqdisi menjelaskaq "Membaca
baswlah dengan suara keras adalah pendapat yang ditegaskan dan
dipilih oleh para imam atrli hadits, mereka meny6un buku tentang
masalah ini, seperti Muhammad bin Nashr Al Mar$,azi, Abu BaI<r bin
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I(huzaimatr, Abu Hatim bin Hibban, Abu Al Hasan Ad-Daraquthni,

Abu AHutlah Al Hakam, Abu Bakr Al Baihaqi, Al Khatib, dan Abu

UmarbinAbdul Barr.

Disebutkan datam Al Khitafryat karya Al Baihaqi:

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, ia berkata' "sahabat-satrabat

Rasulullah SAW sepakat mengeraskan bacaan Dasmalah'"

Al Khatib meriwayatkan dari Ikrimah, batrwa ia tidak mau

shalat di belakang orang yang tidak mengeraskan bacaan basmalah.

Abu Ja,far bin MutEmmad bin Ali bcd(ata *Tidak laik shalat

di belakang orang yang tidakmengefaskdn bacaan basmalah."

Abu Muhammad b€ftata,'?erlu diketahui, para imam qira'ah

sab'ah ada yang meriwayatlran basmalah dan ada juga yang

meriwayatkan dua hal (mengeraskan dan melirihkan bosmalah)- Tidak

ada seorang pun di antara imam qira'ah yang tidak membaca

basmalahtanpa adanya pefudaan pendapat di kalangan mereka. Saya

meneliti masalah ini dengan cermat dan memang saya temtrkan

penjelasan seperti itu. Orang yang meriwayatkan basmalah dibaca

keras dari imam abli qira'oh juga mengeraskan basmalah, kecuali

riwayat-riwayat nyeleneh dart Hamzah yang membaca basmalah

dengan $rara lirih. Secara garis besar semua ini menunjukkan

penegasan dan pengerasan bacaan basmalah lebih kuat'

Disebutkan dalam Al Bayan milik Ibnu Abi Hasyim:

Diriwayatkan dari Abu Al Qasim bin Al Muslimi, ia berkata: Kami

membaca Vr$, ,f'jt i, C-,rl 
pada awal Al Faatihatr, awal surah Al

Baqarah, din antira dua suiah dalam shalat. Juga dalam shalat fardhu.

Inilah pendapat para ahli qira'ahMadinatt. 
'

Sekelompok fuqalra berpendapat bahwa Sgnnahnya adalah

membaca dengan lirih" baik dalam shalat sirriyah maupun iahriyah.

Pendapat ini diriwayatkan Ibnu Al Mundzir dari Ali bin Abi Thalib,

Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasr, Ibnu Az'Zubur, Al Hakam,
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Hammad, Al Auza'i, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifatr. Ini madzhab

Ahmad bin Hanbal dan Abu Ubaid, serta salatr satu pendapat yang

diriwayatkan dari An-Nakha' i.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu
Abi Laila dan Al-Hakam: Dibaca keras atau lirih, sama saja.

Perlu diketatrui, masalatr mengeraskan bacaan basmalah tidak
berdasarkan pada masalah penegas an basmalah, sebab sekelompok
fuqatra yang berpendapat membaca basmalah dengan suara lirih tidak
mEWakini basmalah sebagai Al Qur'an. Mereka menilai membaca
basmalah sebagai salah safu sunatr shalat, sama seperti membaca
ta'anvudz danamin.

Kelompok lain yang berpendapat membaca basmalah dengan

suara lirih meyakini batrwa basmalahadalah Al Qur'an, mereka hanya
membacanya dengan lirih, sementara kelompok pertama membacanya
dengan suara keras, karena masing-masing dari kedua kalangan
menguatkan hadits-hadits dan atsar-atsar menurut pandangannya
sendiri.

Kelompok yang berpendapat membaca basmalah dengan suara
lirih, berhuiiatr dengan hadits Anas RA: Nabi SAW, Abu Bakar, dan
Umar RA memulai shalat dengan bacaan t$jfi' i,rlt tf.ig GR. Al
Bukhari)

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata: Aku shalat bersama
Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Aku tidak
mendengar seorang pun dari mereka membaca basmalah.,, (HR.
Muslim)

- Riwa-yat Muslim lain menyebutkan: Mereka memulai dengan

GduJl '4 h.!{;jry, tidak menyebutkan tg*}r f!},1' i) ,*"
permulaan dan akhir bacaan." (HR. Musfimj

Riwayat Ad-Daraquthni menyebutkan: Aku tidak mendengar
seorang pun dari mereka mengeraskan bacaan: (e? f|, i' f*,).
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Diriwayatkan dari Aisyatr RA, ia berkata, *Rasulullah SAW

memulai shalat dengan takbir dan (memulai) membaca dengan 1 1!jr
c,,t,ij, 'q,rh).:' (HR. Muslim)

Diriwayatkan ilari tbnu AMullah bin Mughatral, ia berkata:

Ayatrku mendengar alu membac 
" 

(f*11 *'j, I' f,), lalu ayahku

berkat4 'Wahai Anakku, jangan membuat-buat perkara baru,

sesungguhnya aku shalat bersanra Rasulullah SAW, Abu Bakar,

Umar, serta Utsman, dan alan tidak mendengar seorang pun dari

mereka mengucapkannya Bila kau membaca" ucapkan 1 L. i 3i lljr
.ij,iit).' GIR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i).

At-Tinnidzi berkata, *Hadits lrosan."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata: Rasulullah

SAW tidak mengeraskan bacaan {g)}t f'}r lt i) dalam shalat

wajib. Abu Bakar dan Umar RA juga fidak."

Mereka menyatakan bahwa membaca basmalahdengan suara

keras adalah mansukh.

Sa'id bin Jabir berka.-,*- 
*Rasulullah SAW."ogo L* bacaan

{l;r'}r f'}, lt 91) di Maf&ah, dan penduduk Makkah menyebut

Musailamah dengan nama Ar-Ratrman. Mereka berkata 'Muhammad

menyeru Tuhannya oraog-orang Yamamah'. Rasulullah SAW lalu

memerintahkan agar dibaca pelan. Rasulullah SAW tidak pernah lagi

mengeraskarmya hingga wafat' . "
Mereka meneruskan" "Saat menulis kttab Al Jahr dr Mesir,

Ad-Daraquthni ditanya tentang memtaca basmalah dengan keras, lalu

ia menjawab, 'Tidak ada hadits sluhih tentang membaca basmalah

dengan suara ketras'."

Sebagian tabi'in berkata, 'Mengeraskan basmalah adalah

bid'ah.'

Juga diqiyaskan dengan ta'awu&.
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Alasan mereka lainnya adalah: Andai membaca basmalah
legal, maka pasti diriwayatkan secara mutawatir, atau banyak yang

meriwayatkannya, sama seperti bacaan-bacaan lain.

Satrabat-sahabat kami dan junrhur fuqaha berhujjah dengan

beberapa hadits dan lainnya yang disatukan serta dirangkum oleh
Syail*r Abu Muhammad Al lv{aqdisi sebagai berikut:

Perlu diketatrui, hadits-hadits mengenai membaca basmalah
dengan suara keras banyak sekali jumtatrnya. Sebagian ada yang

malyatakan secara t€Bas, dan sebagian lain melalui konteks kata-
kaianya. Sementara itu, hanya ada dua riwayat dari Nabi SAW yang

secara tegas melirihkan bacaan basmalah.

Diriwayatkan dari Ibnu Mughaffal. Riwayat ini
lematr.

Kedta: Diriwayatkan dari Anas RA. Hadits ini caca! yang
mengharuskan tidak bisa dija,likan huiiab s€eerti yang akan kami
jelaskan berikutnya

Ada juga yang bersandar pada hadits:

Ju ti$ ,jfi; t 6#) ,fr.g* ,;" * itist ,."*
Jtt $f, Lt* Gy;t;f hr jv .;,.itir';, ]t lf,J,jrr iiJr

i- *uY iG 6r, Lt*',* ;l4r hr lG ,;1t *,St'!tl 
,SG 6V g*'Jt;ii? j,trg* G,* Si u3tt

$p lfa 6 c#s Ls* ,;" I ti; JG';rer'!t:$:,1j

*'#'& u$ L1r'CtIt Lrft)tuer Ju

.,SL Y ,s#). €$.tJf^ Jv llujri:t Y:t # ,+r!;,tr
*Aht membagi shalat antoa Aht dengan hamba-Ku dua
bagian, dan untuk homba-Ku yang ia minta. Bila hamba-Ku
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mengucapkan, 'segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam',

malra Aht berfirman, 'Hamba-Ku memuii-Kt'' Bila ia
mengttcapkan, 'Maha Pemurah lagi Maha Penyryang', makn

Atat. berfirman, 'Hamba-Ku menyaniung'Ku'' Bila ia

mengttcapkan, 'Yang menguasai Hari Pembalosan', maka Aht

berfirman,'Hamba-Ku mengagungkan-Ku'. Bila ia'membaca,
,Hanya Engtau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau

kami meminta pertolongan', maka Aht berfirman, 'Ini antara

Aht dengan hamba-Ku, dan bagi hamba'Ku yang ia minta'' Bila

ia membaca, 'hmiualah kami ialan yang lurus, (yaitu) ialan
otang-orang yang telah Engkau beri nilonat kepada mereka,

bukan (iatan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan)

merefta yang sesat', mafta Afu berfirmon, 'Ini untuk hamba'Ku

dan bagi hamba'Ku Yang ia minta'."

Namun tidak ada dalil dalam hadits ini yang menunjukkan

batrwa basmallahdibaca lffi.
Ada juga yang berdalil dengan hadits Aisyatr dan Ibnu Mas'ud.

Sandaran utama mereka adalah dua hadits dari Anas dan Ibnu

Mughaffal.

Abu Al Faraj bin Al Jauzi dalam bukunya yang berjudul lr-
Tahqiq dan yang lain tidak meninggatkan kedua hadits ini.

Ibnu Al Jauzi menyebutkan, "Kami memiliki dua hadits'" Ia

lalu menyebut keduanya. Akan lcarni jelaskan berikutnya bahwa tidak

ada hujjatr dalam dua hadits yang dimaksudkan oleh Ibnu Al Jauzi

tersebut.

Sementara itg, hadits yang menyatakan bahwa basmalah

dibaca dengan suara keras, merupakan huifah yang kokoh dan telatr

diakui keshahihannya. Hadits ini diriwayatkan dari enarn sahabat,

yaitu Abu Hurairah, Abu Salamah, Ibnu Abbas, Anas, Ali bin Abu

Thalib, dan Samurah bin Jundub
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah tiga hadits yang menunjuklon
bahwa basmalah dibaca dengan sUara keras, yaifu:

Pertama: Hadits ini disepakati keshahihannya Diriwayarkan

oleh Al Bulhari dan Muslim dari Abu Hrrairah RAt iabe*atq *Pada

setiap shalat ada bacaannya"

Riwayat tain menyebutkan, 'De,ngan bacail-- Riwayat lain,
*Tidak ada shalat taDpa bacaan."

Abu Htrairah be*a0ar 'Apa yang diperlihr&an Rasulullah

SAW, kami perlihdkan k€pada kalian, dan apa yang disembrmyikan

Rffiilullah SAW, kami sembunyikan dari kalian"

Riurafrat lain menyebrtrltan, *Apa 
)rang diperfugartan

Rasulullah SAW ke@a kami, kami perdengarkan kqlada kalian, dan

apa yang dilirihkan Rasulullah SAW, kami lirihkm {6i kaliarr."

Semua kata ini tertera dal"m kitab Srrarrih dffi sebagiannya t€rtera

dalam Shahiluin. Artinya Abu Hrnairah mengeraslem bacaan yang

dibacakeras Rasulullah SAW dan melirihkan bacaanymg dibaca lirih
Rasutullah SAW.

Diriwayatkan dari Abu HrrairalL bahwa ia mengeraskan

basmalah dalam shalat. Ini menrmjukkan bahrra Abu Hurairah
mendengar Rasulullah SAW me,mbaca basnalah detrq , suara keraq.

Al Khathib Abu Bakar Al Ilafizh AI Baghdadi me,nrtrurkan,

"Mengeraskan bacaan basrnalat adalah madz.hab Abu Hurairah, ia
mengfuapalnya dari Rasulullah SAW, dan ia dik€oal dcngan pendapat

ini. Banyak sekali sahabat yang meriurayatkan demikim dari Abu
Hurairah."

Kedu: Hadits ]rfu'aim bin AMullah Al Mqimr, ia be*at4
*Aku shalat di belakang Abu Hurairah RA, dan ia membaca f i E-:
,+") #:)\, selanjutnya memhca Ummul Kitab, dm kctika r;-iri
iafazn ColGlt ii) ia mengucapkan anin,lalu jamaailr mcngucapkan

onin. Setiap heNdak sujud ia mengucrykm (pf lU dm ketika bangun
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dari duduk pada rakaat kedua ia mengucapkan Cff hU. Kemudian

setelatr sdlam ia berkat4 'Demi Dzat yangjiwaku berada di tangan-

Nya, sungguh aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan

Rasulullah SAW di antara kalian'." (HR. An-Nasa'i dalam sunannya

dan Ibnu Khuzaimah dalam shatrihnya).

Ibnu, Khuzaimah menjelaskan dalam mushannafrrya,

"Mengeraskan bacaan basmalah datam shalat, riwayatnya shahih dari

Rasulullah SAW, dengan sanad kuat dan terhubung. Tidak airagufan

keshatrihannya dan sanadnya yang tersambtrng oleh ahli hadits-"

Selanjutnya Ibnu Khuzaimatr menyebutkan hadits tadi. Setelah

itu ia berkata "Jelas sudah batrwa Nabi SAW mengeraskat basmalah

dalam shalat." '
Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Hatim bin Hibban

dalam shahihnya dan Ad-Daraquthni dalarn sunannya, ia berkata,

*Hadits int shahih. Semua perawinya telrrcaya'"

Diriwayatkan pula oleh Al Hakim dalam Al Mustafuak ala

Ash-Shohih, ia berkata, "Hadits in stwhih sesuai syarat Al Bulfiali

dan Muslim."

Al Hafizh Al Baihaqi bersandar pada hadits ini dalam bulunya

yang berjudul Al Khilafiyar, lalu berkata, "Perawi-perawi hadits ini

semuanya tepercaya, semrumya disepakati adil, dan dijadikan huijatr

dalam kitab Shahih."

Disebutkan dalarn As-Sunan Al Kubra: Sanadnya shahih dan

banyak sekati hadits penguatnya. Hadits ini menjadi sandaran hujjatt

Al Hafizh Abu Bakar Al Khatib pada awal-awal bukunyaymgiatulis

tentang membaca basmalahdengan suara keras saat shalat.

Al Hafizh Abu Bakar meriwayatkannya dari beberapa jalur

sanadyang baik, setelah itu berkata *Hadits ini kuat dan shahih,lidak

ada cacat dari segi ketersambungan sanad dan status tsiqah perawi-

perawinya."
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Ketiga: Diriwayakan oleh Ad-Daraquthni dalam sunannya

melalui dua sanad dari lt{alrshur bin Abu Muzahim" ia berkata: Idris
menceritakan kepada kami dari Al Ala' bin AMurrahman bin Ya'qub,
dari ayahny4 dari Abu Hrairah, dari Nabi SAW, bahwa saat Nabi

SAW hendak membaca ketika mengimami jamaah, beliau me,mulai

dengan (g*)r,i;}r i, fg.
Abu Hurairah b€d@, "Basmoloh adalah satu ayat dari kitab

Allah SWT. Bila kalien mau maka silakan baca Faatihatgl Kitab,
karcna basrnaloh.d"t+ ayat yang ketujuh."

Riwayat lain: SaC mengimami jr-aah, Nabi SAW membaca

Q.'l'r},i,i1
Ad-Daftquthni berkd4 "Semua perawinya tqrcrcaya"

AI Khatib bed@, 'Sekelompok fuqaha merirvayatkan dari
Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW mengeraskan bacaan ( ,#11 l, g*.
l,a':Jlt) dan memerintahlm agar dibaca keras." SeieUn itu- ia
menyebutkan hadits tadi.

Diriwayatkan dlrri Az-Zrfrir, dari Ibnu Al Musayyib, dari Abu
Huraimh, ia berkara, 'Irlabi SAW me,mulai bacaan dengan ( lt ga
g*T,#:)\-"

Diriurayatkan dai Abu Hazino, dari Abu Hurairah, ia berkat4
'Nabi SAW menggraskan tg-), ,f'jlr itE-,)r'

Syaikh Abu Muhmmad Al Maqdisi b€*at4 "Tidak ada lag;
alasan bagi orang yang me,ngabaikan hadits-hadits dari Abu Hurairatr
ini dan bersandar pada hadits 'Aht membagi shalat, kemudian
diartikan tanpa menyebut basmolah secara mutlak, atau dibaca secara
lirih. Hadits ini sama sekali tidak menyebutkan hal itu"

Riwayat-riwayd )rang menyebgtkan me,mbaca basmalah
dengan suara keras, sscara keseluruhan berasal dari mfu satrabat.

Menyatukan beberapa riwayat lebih utama daripada diyakini
kebalikannya padahal hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni
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ini (hadits "Aht membagi shalat'') tidak secara tegas menyebutkan

basmalahtidak dibaca. Dengan demikian kedua hadits tersebut harus

diartikan seperti yang dlnyatakan secara tegas pada salah satunya

(basmalahdibaca dengan suara keras, penj')

Hadits ummu salamah diriwayatkan oleh sekelompok perawi

tepercaya, dari Ibnu Juraij, dali Abdullah bin Abu Mulaikatr, dari

Ummu Salarnatr RA, ia berkata, "Rasulullah SAW memutus-mutus

;; ffi; 1;ri;i. in, (9'), ,y!)t), <;tdvi' '"" !.1:'iir;,
(gtr *'j'!'f):t

Riwayat lain menyebutkan: Nabi SAW membaca

(€!j, *1,lt E-,1dengan 
memutus-mutusnya' huruf demi huruf'"

Riwayatlainmenyebutkan:Ketikamembac6'NabiSAW
memutus-mutus bacaan beliau, ayat demi ayat." (rR. Al Hakim dalam

Al Mustadrak, Ibnu Khuzaimah, dan Ad-Daraquthni, ia berkata'

'osemua sanadnya tepercaya, sanadnya shahih'")

. Al Hakim menjelaskan dalam Al Mustadrak, "stwhih sesuai

syarat Al Bukhari dan Muslim."

umar bin Hart[r Al Batkhi meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari

Ibnu Abi Mulaikah, dari ummu Salamatr, "Dalam shalat, Rasulultah

SAw membaca (#?, i;:j, &'-C'*l dan menganggapnya sebagai

ayat pertarna, 6tA 'i; h 
"XJi 

ayat kedua, Grf i;;'jt) ayat

ketig4 <i-n, irt'Jl,6), ayat kelmpat."

Ibnu Abi Mulaikah berkata" "seperti itu pula ('!61 
"t;; 

'!i)

'ib;$.- Ia menyatukan kelima jarinya.

Abu Muhammad berkata" "Ketika Rasuluttah sAw berhenti

pada potongan-potongan ayat ini, Rasulullah sAw rnemberitahukan

setiap potongan tersebut satu ayat karena ia (bnu Abu Mulaikatt)

-"r,Vut*t* l*i-j-i"Vu. Sebagian perawi saat menyampail€n hadits

ini dengan menukil batrasa tubuh seperti adalah sebagai penjelas

tannbatran."
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Diriwayatkan dari Umar bin Harun, "Demikan penjelasan

sebagian hafizlL hanya sqia hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu
Iftuzaimah dalam kitab shahihnya Sementara tambahan yang ada

dalam haditsny4 yaitu ucapan'membaca dalaur shalat' adalah riwayat
Ath-Thahawi dari hadits Ibnu Juraij dengan sanadnya. Ar-Razi
menyebutkan beberapa rElrungan l€mah yang saya sangkal dalam

sebuatr kitab tebal."

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam
stmatmya dan Al Hakim dalam Al lhuta*ak dengan sanad masing-
rnasing dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, 'Nabi
SAw mengeraskan <E 1, i;':Jltlr a9.-

Al Ilakim berlmt4 "Snnad hadits ini shohih, tidak ada
cacalnya."

Ad-Daraquthni meriwayatkan dua hadits dari Ibnu Abbas, ia
berkata pada masing-masiag dari kedtra hadits tersebu! "Sanad hadits
ini sluhih, tidak ada pe,rawi yang dikoreksi dalam riwayatnya.,,

Hadits pe,rtama- Nabi SAW mqngeraskan (g))r ,f'/it I' irl.
Hadits kedua: Nabi SAW memulai shalat dengan ucapan ( ft

g*:)t #7t it1.

Hadits kedua diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia berkata,
*Sanadnya tidak s€perti ifi Ghalrih)."

Abu Muhammad Al Maqdisi berkata, "Dengan demikian kita
memiliki beberapa hadits dari Ibnu Abbas yang dishatrihkan oleh para
imam, ftlmrm Ibnu Al Jauzi sama sekali tidak menyinggrrngnya dalam
At-Tahqiq karyanya dan justru menyebutkan hadits yang
diriwayatkan oleh Umar bin I{afsh Al Makki dari Ibnu Juraij, daxi
Aea, dari Ibnu Abbas, Nabi SAW senantiasa mengeraskan ( ir ga
Ef'j, f,il) dalam dua surah hingga beliau wafat,. Ibnu Al J;rari
berkat4 '{Jmar bin Irafth dis€pakati tidak dijadikan hujiah'. Ini
pemyataan yang tidak foir dan bukan tahqiq ftoreksi), karena
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menimbulkan dugaan bahwa tidak ada hadits tain selain hadits dln'if

ini yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang membaca basmalah

dengan $u[a keras."

Hadits Anas RA dijadikan hujjatr karena beberapa alasan:

Pertama: Disebutkan dalam Stahih Al Butthqi: Diriwayatkan

dari hadits AmI bin Ashim, dari Harnam dan Jarir, dari Qatadah, ia

berkata: Anas ditanya tentang bacaan Nabi SAW, lalu ia menjawab,

"Bacaan beliau panjang." Setelatr itu Anas membaca ( *liit ii
flr). Anas kemudian berkata, "Beliau memanjangkan 9^ f-1:
memanjangkan (0!'1D, dan memanjangkan (9t]'1'" GIR.' Al

Bukhari)

At Hafizh Abu Bakr Muhammad bin Musa Al Hazimi berkata

"Hadits int shahih,kami tidak mengetahui cacatnya'"

Ia meneruskan, "Hadits ini menunjukkan pembacaan basmolah

dengan sura keras secara mutlak, mencakup shalat dan lainnya, sebab

bila bacaan Rasulullah SAW berbeda dari sisi dibaca keras atau

lirihnya saat shalat dan di luar shalat, makapasti dijelaskan oelh Anas,

namun ternyata Anas menjawabnya secara mutlalq karena Anas

menyebutkan basmalah, dan itu menunjgl*an bahwa Nabi SAW

membacanya dengan suara keras, sebab bila tidak demikian tentu

Anas menju*ub i"ogan bacaan G#r;ir Ut !.t*;iU atau yang

lainnya."

Kedua: Disebutkan dalam Shahih Muslim; Diriwayatkan dari

Anas RA, ia berkate "suatu ketika Rasulullah sAw berada di antara

kami, lalu tiba-tiba beliau tidak sadarkan diri. Setelah sadar, beliau

mengangkat kepala seraya tersenyum. Kami pun bertany4 'Apa yang

membuat engkau tertawa, watrai Rasulullatr?' Beliau menjawab, 'Telah

ditnnnrkan satu strah kepadaku'. Beliau lalu membacar 'Dengor nama

Altah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. sesungguhnya

Kami telah memberikan kepadamu nibnat yang banyak Maka

dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berhtrbanlah Sesungguhrrya
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orang-orang Wg membenci kfrm. dialah yang terputus,." (es. Al
Kautsar [08] : l-3) (IIR. Muslim)

Itu secara tegas menrnjukkan batrwa Rasulullah SAW
membaca basrnalal, dengan suara keras di luar shala! seperti itu juga
di dalam shelaq sama seperti semua surah.

Muslim meriwayatkan hadits t€rsebut dalarn kitab shatrihnya
setelah hadits yang dijadikan hujjah dalam menafikan membaca
basmalah dengan sru[a keras sebagai alasannya, karena kedua hadits
tersebut sama-sama diriwayarkan dari Aus RA.

Bila ada yang berkata, "Alasan Rasulullah SAW membaca
basmalah d€ngan suara ke,ras adal^h, beliau membacakan watryu yang
turun Pada +at itu. Dengro de,mikian, beriau berkewajiban
menyampaikannya secara keselunrhan, lalu beliau mernbaca dengan
suara keras, sanra seeerti surah-sumh lainnya." Jawaban karni yaitu,
"Itu adalah dalil kami, karena basnalah termasuk bagran s,ratr
tersebu! sehingga hukumnya sama seperti surah secara keselurtrhan
dari segi samarssma dibaca d€qp suara keras, hingga ada dalil yang
menrmj rrkkan kebalikann5ra. "

Ketiga: Ijma'pendd,k Madinah pada masa sahabat yang
dijarlikan sdaran oleh Imam Asy-syaf i bertolak-belakang dengan
ijmo'yang diklaim oleh kalangan fuqaha Malikiyatr.

Asy-Syaf i berkata: Abdul Majid bin AMul Aziz
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkat: Abdullatr bin
utsman bin Khaitsam mengabartan kepadaku batrwa Abu BaIa bin
Hafsh bin umar mengabarkan kepadanya, bahwa Anas bin Malik
berkata *Mu'awiyatr 

shalat jahritnh di Madinab dan ia membaca
tg-.-), ,i;':Jit it i) rmtuk Ummul Qur'aq namun tidak membacanya
mtuk surah-surah setelahnya hingga usai. Ia juga tidak bertakbir saat
hendak sujrd hingga ia me,nyelesaikan shalat tersebut. Ketika salam,
para sahabat dai kalangan Muh4iirin dan Anshar yang turut shala!
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memanggilnya, 'Wahai Mu'awiyah, kau mencuri shalat, ataukatr kau

lupa?

Kemudian saat shalat berikutrrya, Mu'awiyah membaca

basmalahuntuk suratr setelatr Al Faatihah dan bertakbir ketika hendak

sujud'."

Atsar itu juga diriwayatkan oleh Ya'qub bin Suffan dari Al

Humaidi.

Ya'qub juga bersandar pada atsar ini dalarn menegaskan

bacaan basmalah dengan suara keras.

Al Hakim meriwayatkan dalam Al Mustadraft dan berkata,

"Hadits ittr stuhih sesuai syarat Muslim. Abdul Majid bisa dijadikan

hujjah, dan perawi-perawi lainnya disepakati adil."

Al Baihaqi berkata "Al Hakim juga menyetujui hadits

tersebu! yang diriwayatkan dari Abdunazzaq, dari Ibnu Juraij."

Ibnu Khaitsam juga meriwayatkan sonadyang berbeda

Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya dalam As-Sunan, dan

berkata "Semua perawinya tepercaya."

Ad-Daraquthni berkata: Abu Bala An-Naisaburi mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Ar-Rabi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, lalu ia menyebutkan

hadits tersebu! hanya saja iaberkata: Mu'awiyatr tidak membaca( t':
i-ilt iilr iig untuk Ummul Qur'an dan surah-surah setelalrnya.

Ia menyebutkan hadits tersebut dan menyebut kalangan kaum

Anshar, lalu ia berkata, "setelah itu, setiap kali Mu'awiyah shalat

selalu membaca {g:}t *'}t It f-l untuk Ummul Qur'an dan surah-

surah setelahnya."

Asy-Syaf i juga meriwayatkannya melalui sanad lain dan

menyebutkan: Lalu kalangan Muhajirin dan Anshar memanggil

Mu'awiyah setelah salam, "Wahai Mu'awiyah, apakah kau mencuri
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shalamu? Mana (fr'7t ,i;';Jlt Itil ny{?" Jawabanuntuk hadits ini
sudah disebrfikan dalam Al Kitab Al Kabir berkenaan dengan sanad
dan matot hadits ini. Syarat Muslim yang ada dalam hadits ini sudah

cukupbagi kita-

Keempd: Ad-Daraquthni -oi*"yrft* dalam Sunan dan
musnadnya dari Al Mu'tamar bin Sulaiman, dari ayahnya, dari Anas,
ia berkata 'Illabi SAW mengeraskan bacaan {g'}r f}t ir i-D..

Ad-DraAfhni b€*ata" "gnnadnya baih di sana ada
Muhammad bin Abu As-Sari Al Asqalani."

Ia berkffi: Aku sering kali shalat Maghrib dan Subuh di
belakang Al Mu'mar bin Sulaiman. Ia mengeraskan (,*11 lt ga
g?:jD sebelrm dan setelah Al Faatibah- Aku mendengar el Mu;tamar
b€rkaf,a Aku tidak letih untuk mengihrti (tata cara) shalat ayabku.
Ayahku berkata Aku tidak letih rmurk mengikuti (tata cara) shalat
Anas bin I\,lalik Anas be*ara: Aku tidak letih untuk mengikuti (tata
cara) shalat Rasulutlah SAW.

Ad-Daaafini berkata, *Se,mua perawi dalam sanod iat
tepercqra"

AI llakim juga meriwayatkannlra dalam Al Mustadrah daa
berkata, "lsemua perawi hadits tersebut, dari awal hinggu alfiir,
statusnf tqrerca5ra-"

Al Irakim j,ga merirvayatkan dari syuraik bin AMullah dari
Anas, ia berkma: Aku mendengar Rasulullah SAW an (aku
tidak letih untrk mengihrti [taa cara] shalat).

Al llakim beftata, "Semua perawinya tq)ercaya,,

Al Irakim be*atq "Hadits ini berseberangan dengan hadits

Qatadah dili Anas sebelumnya yang tidak menyebutkan bacaan
basnalah.-
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Penjelasan Al Hakim ini benar, sebab bila perbuatan dan

riwayat yang kami sebutkan ini shahih, maka bagaimana ia

meriwayatkan sesuatu yang secara konteks justru berseberangan,

sebab dalam hal mengeraskan basmalah ia hanya mengikuti cara

Rasulullah SAW?

Disebutkan dalam Ash-Shahihain: Diriwayatkan dari Hammad

b11-z,atd, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata, "Sgngguh, aku tidak letih

untuk shalat mengimami kalian sebagaimana ahr melihat Rasulullah

SAW shalat mengimami kami."

Abu Muhammad Al Maqdisi berkata" *Alhamdulillah, dengan

demikian kita punya banyak hadits kuat telrtang membaca basmalah

dengan suara keras."

Ibnu Al Jauzi melemahkan sebagian riwayat dari Anas yang

tidak kami sebutkan di sini, serta melemahkan riwayat Syuraik yang

kami sebutkan tadi, batrkan Ibnu Al Jauzi menyatakannya sebagai

riwayat cacat.

Tanggapan: Syuraik merupakan salah satu perawi hadits

Stnhihain. Kita cukup berhuiiah pada orang yang dijadikan Al

Bukfiari dan Mustim sebagai hujjah. Hadits-hadits shahih yang diakui

keshatrihannya, yang telatr kami sebutkan tadi, membantatr pemyataan

Ibnu Al Jauzi yang menyatakan bahwa tidak ada satu hadits shahih

pun tentang membaca basmalah dengan suara keras.

Berkenaan dengan hadits Ali RA yang disebut Ad-Daraquthni

di awal kitab sunannya yang menyebutkan: Nabi SAW membaca ( 91
fb:jt ij;lr ilg aAam shatatnya, Ad-Daraquthni berkata, "lni sanad

unggul, tidak masalah."

Hadits itu dijadikan hujjah oleh Ibnu Al Jauzi untuk

membantah pandangan fuqatra Malikiyah yang tidak membaca

basmalah dalam shalat. Hanya hadits itu yang dijadikan hujjah oleh

Ibnu Al Jauzi dalam masalah ini.
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Selanjutnya Ad-Daraquthni menyebutkan riwayat-riwayat
tentang masalah ini dari sahabat lain selain Ali RA, lalu diakhiri
dengan riwayat dari Ali RA saat Ad-Daraquthni menyebutkan: Ali RA
ditanya tentang tujuh ayat yang diulang-ulang, lalu ia menjawab:

tti{t;i, i.: i.l;iry. Lalu dikatakan k€pada Ali, *It, hanya erurm
ayat)' Ali berkata "(&), ,;;'j, i'fg sdu ayat.,,

Ad-Daraquthni be,katq " fu,d l,dlirtsitu semuanya tepercaya.
Bila Ali meyakini basnalahtermasuk bagian dari Al Faatihatr, berarti
basmalah memiliki huhm yang sama dengan seluruh ayat Al
Faatihatr lain dalam hal dibaca dengan keras.-

Berkenaan dengan hadits Samurah, maka hadits itu
diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dad Hamid, dari Al
Hasan, dari Sarnuratr RA, iate*ata "Rasulullah sAw diam sebanyak
dua kali, yaitu saat membaca <r*'jt ,i;':Jlt i, r-,) dan setelatr usai
membaca"

umran bin Hushain mengingkili hal ini. para salrabat lalu
mengirim surah kepada Llbai bin Ka'ab untuk mengadukan hal
tersebut. t bai bin Ka'ab lalu membalas surah tersebut, yang isinya
membenarlcan tindal€n Samurah-

Ad-Daraquthni be*a[a, *Semlra perawinya teperc,aya.,,

Ali bin Al Madam memb"nmkan Al Hasan meriwayatkan
hadits dari Samurah.

Al Khatib berkata, 'Mal6ud Rasulullah sAW diam saat
membaca (fr'7r ,i;'jr ir f-,) adalalu ketika hendak membaca
basmalah beliau diam seje,nak. Diamnya Rasulullah sAw ini
dilakukan sebelum membaca, bukan 5gtelehnya.',

Jawaban ,ntuk sandaran pada hadits Anas yaitu: Mereka
(Rasulullah !aw, Abu-Bakar, dan umar) memulai shalat dengan
bacaan fcr"lrit'-; !.*ir>
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Tanggapan untuk hadits Aisyatr yaitu: Maksudnya adalatr,

mereka memulai surah Al Faatihah, bukan memulai suratr. Takwilnya

harus seperti ini, untuk mengompromikan riwayat-riwayat yang ada,

sebab basmalah diriwayatkan dari Aisyah RA secara perbuatan dan

perkataan dari Nabi SAW. Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar dan

Abu Hurairatr, batrwa keduanya berpendapat membaca basmalah

dengan suara keras. Dengan demikian, yang dimaksud oleh seluruh

riwayat yang ada adalatr nama suratr. Sebagaimana disebutkan dalam

riwayat kuat batrwa permulaan Al Faatihatr adalah basmalah. Jadi, Al
Faatihalr harus dimulai dengan basmalah.

Berkenaan dengan riwayat yang disebutkan dalam Shahih

Muslim, dikatakan: Alu tidak mendengar seorang pun dari mereka

membaca {g.r}t *}t I'i).
Sahabat-sahabat kami menanggapi: Ini merupakan riwayat

semakna untuk teks pertama yang dipahami oleh perawi yang

menyarnpaikan hadits tersebut berdasarkan pemahamanny4 namun

salatr. Andai ia menyampaikan hadits berdasarkan teks aslinya, maka

pasti benar, sebab teks aslinya itulah yang disepakati oleh parahafrzh,

namun Al Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan lainnya tidak

meriwayatkannya. Maksudnya adalatr nama surah, seperti dijelaskan

sebelumnya.

Disebutkan dalaur Sunan Ad-Daraquthni: Diiwayatkan dari

Anas, ia berkata "I(ami shalat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar,

LJmar, dan Utsman. Mereka memulai dengan Ummul Qur'an dalam

shalatjahriyah."

Ad-Daraquthni berkata, "|ru shahih dan ini merupakan dalil

tegas untuk penjelasan kami bahwa membaca basmalah dengan suara

keras adalah sah menunrt riwayat dari Anas dan lainnya, seperti yang

dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, riwayat yang secara zhatrir

berbeda harus ditakwilkan seperti itu."
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Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisi berkata: Ada lima
pendapat fuqatra tentang penakwilan serta pembalrasan riwayat
tersebut

Pertama; Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abdul Barr: Riwayat
ini tidak boleh dijadikan huiiah karena kacau, teksnya berbeda-beda
dan maknanya juga lain. sesekali disebutkan: Mereka memulai
d"qgp Cr>r]lvir'-. t ti'tfil) dan sesekali merekamengeraskan f ,ii llijr';$A'.t11. SesekJi disebutkan: Mereka tidak membacanya. plra*i
ditanya tentang hal itu, lalu dijawab, "Aku sudah hr4 aku lupa.,,
Berdasarkan riwayat ini, kami pastikan riwayat-riwayatnya
kontradiktif sahr sama larn, dan kami tidak mengedepankan salah
satunya Dengan demikian, secara keselunrhan riwayat-riwayat ini
gugur (tidak bisa dijadikan huiiah, penj.) sama seperti yang dilakukan
dalam menolak hadits Anas. Demikian yang dinukil AI Khaththabi
dal'm Ma'alim As-sunan dari Ahmad bin lranbal, bahwa ia menolak
hadits Rafi bin Khudaij tentang muzua'ah, karena riwayatnya
simpang-siur.

Ahmad berkat4 "Hadits ini banyak perbedaannya.,,

Ke&ta: Kita pilih yang terkuat dari sebagian lafaztr riwayat
yang berbeda ini atas yang lain, kemudian yang berseberangan kita
kembalikan lagi, narnun kita tidak menemtrkan mana yang rajih
kecuali lafazh-lafazh riwayat yang sesuai dengan riwayat Aisyah,
bahwa mereka memulai dengan Gilri, L.: i ii;.iry. Maksudnya
memulai dengan suratr. Ini adalah cara Imam 

-isy-Syaf 
i dan para

pengikutnya, karena sebagian besar perawi menyebut riwayat yang
sesuai dengan teks riwayat ini. Juga sesuai dengan perkataan Anas
dalam riwayat Ad-Daraquthni, uMernulai dengan Ummul eur'an."
sepertinya Anas menyebutkan kata-kata ini, yang dijadilon dalil atas
bolehnya membaca selain Al Faatihatr atau bolehnya memulai dengan
yang lain. Kemudian para perawi yang meriwayatkan dari Anas bubar.
Di antara mereka ada yang menyampaikan berdasarkan teksny4 lalu
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benar, ada juga yang memahami tidak perlu membaca basmalah,laht

mengungkapkan dengan kata-kata "mereka tidak membaca

basmalah," atau "aku tidak mendeirgar mereka membaca basmalah,"

atau juga yang memahami basmalah dibaca lirih.

Bila ada yang berkata: "Jika teks riwayat-riwayat hadits

berbeda-beda, maka yang mubayyan diutamakan atas yang mujmal.

Bila diterima bahwa riwayat "mereka memulai" memiliki
kemungkinan arti lain, maka riwayat "mereka tidak membaca dengan

suara keras" meqielaskan maksudnya.

Jawaban kami yaitu: Riwayat 'tnemulai dengan Ummul

Qur'an" menentukan makna laiq maka keduanya setara dan kami

menerima hadits-hadits yang secara tegas menyebutkan membaca

basmalah dengan suara keras, dari Anas dan lainnya. Riwayat ini
tidak memiliki ke,rrungkinan talx ril apa prm, Sementara riwayat

sebelumnya bisa ditatani\an dengan arti lain, seperti yang 
'kami

sebu&an sebelumnya. Dengan demikian, riwaypt-riwayat yang ada

dital$rilkan dan disatukan antara riwayat dan teksnya.

Ketiga: Dikatakan bahwa dalarn riwayat-riwayat ini tidak ada

penjelasan yang menafikan hadits-hadits tentang bacaan

basmalah sebelumnya. Riwaydt yang disepakati keshahihannya sudah

jelas, sementara riwayat "mereka tidak mengeraskan basmalaW'

maksudnya adalah menafikan bacaan terlalu keras yang dilarang Allah
SWT dalam firman-Ny4 "Dan janganlah kamu mengerasknn

suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkmurya dan

carilah jalan tengah di antara kedua irz. " (Qs. Al Israa' [4: I l0)

Anas RA menafikan bacaan terlalu keras, bukan menafikan

bacaan keras itu sendiri. Dalilnya yaitu: Anas meriwayatkan membaca

basmalah dengan suara keras dalam hadits lain.

Berkenaan dengan riwayat'tnereka membaca lirih-, bukanlatr

hakikatrya membaca dengan suara lffi. Inilah pendapat Abu Bala bin
Khuzaimah.
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Maksud '?rereka membaca dengan suara lirih- adalah pelan-
sedang yang diperintahlon bila dikaitkan dengan dibaca keras

dilarang. Perawi memilih kata-kata ini rmftk menafil<an bacaan keras
yang berlebihan dan dilarang. Inilah inakna riwayat Ibnu Abbas:
"Mengeraskan bacaan (g*))t ,i;}t It i.:t adalah bacaan omng-ofturg
badui." Maksudnya bacaan yang terlalu ke,ncang sama seperti bacaan
omng badui, karena tabiat mereka yang keras. Anas RA termasuk
sahabat yang berpe,ndapat membaca basnolah dengan suara keras.

Keempd: tangkah ini dihatkan sl6[ Imam Ibnu Khuzaimah,
yaitu mengenibalikan semua riwayat pada makna: Mereka membaca
basnnlah dengan lirih, bukan meninggalkannya karcoa me,mbaca
basnalah dengan srura keras telah diseburkan dalam hadits-hadits
sebehrmryra dari Anas. Sepertinya Anas me,nolak secaf,a serius orang
yang mengiagkari membaca basnalah dengan suara keras dan juga
dengan suara lirih, lalu be*ata, "Aliu shald di belakang Nabi sAw
dan para khalifah beliau Aku lihat mereka me,mbaca basmalah
de,ngan lirih.- r{aksudnya, membaca lirih sekali dua kari mereka
lakukan sebagai penjelasan bahwa hal itu boleh, bukannya dilah*an
secara terus-me,nerus. Dalilnya adalah: Terdapat riwayat secara
perbuaran dan perkataan tentang me,nge,raskan bacaan basmalah,
seeerti'disebutkan sebelumnya Dengan demikian, hadits-hhdits dari
Anas menrmj',kkan keduanya (membaca dengan suara lffi atau keras,
penj-) boleh dan keduanya dilakukan Rasulullah sAw. oleh karena
itq praktek para sahaba berbeda-bda dalam har ini. Ini sama seperti
per*aaan pendapat tentang adzfidan iqamat

Abu Hatim bin Hibban b€rkafi4 *pe,ndapat ini menurut saya
boleh, namlm saya lebih suka membaca dengan suara keras.',

Jadi, maksud pe*ataan perawi *Rasulullah SAW tidak
membaca" adalalt tidak membaca de,ngan $ura kemas. sedangkan
maksud ."aku ddak me,lrdengar mereka m€,mbaca,, adalah membaca
dengan $Erake,ras.
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Kelima: Dikatakan bahwa Anas mengemukakan semua lafazh

yang diriwayatkan tersebut di berbagai kesempatan berdasarkan

situasi dan kondisi dalam hal berdalil dan memberi penjelasan.

Bila ada yang berkata, "Kenapa kalian tidak mengalihkan

hadits Anas pada.satu dari dua hal terakhir Nabi SAW; tidak membaca

dengan srpra keras, dan datilnya yaitu: Anas meriwayatkan hal

tersebut dari para khalifah sepeninggal Rasulullah SAW?"

Jawaban kami adalah, ultu tidak bisa, karena membaca

basmatah de,ngan suara keras diriwayatkan oleh Anas dari perbuatan

Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan sebelumnya dari hadits Al
Mu'tamar, dari ayahny4 dari Anas. Dengan demikian, Anas hanya

memilih satu dari dua hal terakhir rmtuk dirinya"

Abu Muhammad berkata "Kita menguatkan riwayat membaca

dengan suara keras berdasarkan riwayat Anas."

Jawaban kami: Riwayat yang hanya diriwayatkan oleh Muslim

ini, yang seoaf,a tegas menyatakan tidak menyebut basmalah atau

tidak membaca basmalah dengan suara keras, statusnya cacat dan

dit€ntang oleh hadits-hadits shahih lain tentang membaca basmalah

dengan suara keras yang juga diriwayatkan dari Anas. Dalam riwayat

tersebut terdapat kecacatan, yang menyebabkan hadits tersebut dari

tingkat shahih merjadi dha'tf, karena di antara syarat hadits shahih

adalah; tidak syadz dan tidak cacat, sanadnya terhubrmg, dinukil oleh

perawi adit dan dhabith dari perawi lain yang setingkat. Pemyataan

cacat pada suatu hadits melematrkan derajat hadits tersebut karena

adanya cacat tersembunyi yang mencederai keshahihannya dan

membuka kelematran sebagian perawi-perawinyao karena itu tidak ada

gunanf hadits seperti ini ditakhrij dalam krtab shahrfr karena pada

dasamya hadits tersebut dlra'if. Mwrgkin saja kelemahan dan cacat

hadits tersebut tidak diketatrui oleh sebagian hafizh namun ada

segelintir diantara mereka yang tahu. Lalu bagaimana halnya
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semelrtara permasalahannya di sini justru terbalik. Karena itulah Al
Bulfiad dan lainnya tidak mentakhrij hadits ini.

Hadits Anas tersebut cacat karena delapan sonad, seperti
disebutkan oleh Abu Mrihammad secara terperinci.

Abu Muhammad menjelaskan, "Sanad yang kedelapan adalah:

Abu Salamah Sa'id bm T:rid bertata: Aku bertanya kepada Anas,

'Apakah Rasulullah SAW memulai dengan 6pl6jl u. t ii liijgf at ,,
qr'lt ,i;'/rr it f-)t' Anas menjawab, 'Srmgguh, kau'menanyakan
srdu padaku yang tidak aku hapal. Tidak ada seorang prm yang

menanyakannya kepadatu sebehmnya'." (HR Ahmad bin Hanbal
dalrn Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Ad-Daraquthni
ddam $mmny4 ia berkata ssgenndnya slwhih.')

Ittr bukti Anas bersikry ahain dan tidak memastikan salah
sdrmya sementara itq riwayat lain dari Anas menrmjukkan batrwa ia
memastikan salah satrmya, sehingga hadits-hadits dari Anas mengenai
hal ini rancu Semuanya shahih namun saling berbenturan, sehingga
gugur (tidak bisa dijadikan huiiah). Bila memang ada yang rajih, maka
tajihnya adalah membaca bosnalah dengan suara keras, karena hadits

hal ini banyak jrrmlahnyiL disamping hadits ini menegaskan,
rlan penegasan itu lebih didahulukan atas penafian- Mungkin faktor
hpamrmcul pada Anas setelah itu

Ibnu AMul bar b€rkat4 *Orang yang me,nghapal hadits dari
Ams d4lah huliah bagi orang png bertanya kepadanya saat sudah
pikrm-"

Jarvaban rmtuk hadits Ibnu AMullah bh Mughaffal yaitu:
sahabat-sahahat kami dan pra hafizh menyatakan bahwa hadits ini
dha'itr, kil€na Ibnu AMullah bin Mugbatral tidak diketahui
kondisin5ra"
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Ibnu Khuzaimah berkata, "Hadits ini tidak sluhih dari sisi

riwaya! karena .Ibnu Abdullah bin Mughaffal tidak diketahui

kondisinya (majhul);'

Ibnu Abdut Barr berkata, "Ibnu AHullah bin Mughaffal tidak

diketatrui kondisinya (maihut), tidak bisa dijadikan huiiah."

Al Khatib Abu Bakar dan lainnya b€rkafi4 'Tladits int dtw'if,

karena Ibnu Abdullah bin Mughaffal tidak diketahui kondisinya

QnajlruD."

Pernyataan ArTirmidzi (bahura hadits ini hasan) iiauf.

membantatr pernyataan para hafizh tersebut, kareira poros kele,mahan

hadits terletak pada sisi kondisi perawi yang tidak diketahui. Andai

ptn shahih, hadits ini harus ditakwilkan, guo menyatgkannya dengan

dalil-dalil sebelumnya.

Para hafizh menyebutkan dua hal dalam menakwilkan hadis

ini:

Pertama: Abu Al Fath Ar-Razi menjelaskan dalam kitabnya

tentang basmalah; Basmalah dibaca dalam shalat sirriyah, bukan

slnlat jahriah,karena sebagian orang kadang mengeraskan suaranya

saat membaca basmalah dan bacaan lain yang terdengar oleh orang

yang ada di sebelalrnya. Oleh karena itq ayahnya melarang dan

berkata, *Ini hal baru yang diada-adakan."

Qiyasnya, basmalah memiliki huhm yang sama dengan

bacaan Al Qur'an lainnya dalam hal dibaca lirih atau keras.

Kedua: Jawaban Abu Bakr Al Khatib, ia berkatq "Ibnu

Abdutlah tidak diketahui kondisinya (maj lrut)."

Andai pun haditsnya shahih, namtm tetap saja tidak

berpengaruh terhadap hadits slnhih yang diriwayatkan dari Abu

Hurairatr dalam hal mengeraskan basmalah, kar€na Ibnu Affiullah bin

Mughaffal termasuk satrabat mudq dan Abu Hurairah adalah guru

mereka.
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berdasa*an kesepakatan ahli hadits. Dengan demikian, hadits ini
munqathi' dn dho'if, maka tidak bisa dijadikan huiiah. Walaupun
hadits ini sluhih, tetap saja hadits-hadits shohih sebelumnya 

-yangsecara tegas menunjukkao me,mbaca ba.rnalah dengan suara keras-
lebih didahulukan karena keshahihan dan jumlahnya yang banyak.
Disamping ltu, hadits-hadits shahih sebelumnya menegaskan,

sementara hadits ini menafikan, dan penegasan lebih didatrulukan
dari@a penafian

Sa'id bin Jabir bertda: Membaca basnalah dengan suara
keras notsuHf tidak ada hujiahnya, meski pe*ataan ini diriwayatkan
secara tersmbrmg darinya, dari Ibnu Abbas, ia berkata "Allah SWT
menrnmkao ayzd...' Dor j otgoilah kornt nengeraskan suaramu dalam
shalqtrmf. (G. Al Israa' [17]: ll0) omng-omng musyrik
mende,ngunya, IaIu mereka mengejek, 'Don janganlah pula
merendahkmnyl (Qs. Al Israa' [14 : ll0) dari sahabat-satrabatnu
sehingga mereka tidak mendengarmrq 'Dor crilah jalan tengah di
(mtara kcAu itu'. (as. Al Israa' Il4 : ll0) Sebuah riwayat

seseormg dri Abdrllah, maka ihlah hadie ymg aku dengar. Bila aku berkatA
"Abdrlhh ffi maka i0r berasal dri beb€rrya ormg Aari lUaUUn'..

Abu Nr'aim bedre, *Ibrahim Ao-Natfia'i meninggal pada tahun 96 H.. Ada
pula ymg b€dota, "lJsianya mengapi 49 tahm-'pendapat lain menyatakan, ..Ia
meninggal @ausia 57 tahun"

Ahad m€riwajrdm dari rlmad bin Khali4 dri syu'bah,.*Ibrahim An-
Natfia'i tidak p€mah mendenga riwa),at hadiS lftuzaimah bin Tsabit dari Abu
AMuIlah At Jadali teNrtmg mengusry sq)afii.,'

Disehdrm lde.ln al 'Ilal Al Kabi? karya At-Tirmidzi, "Ibrahim An-Nakha'i
mendengar rirvayat hadits dari Abu Abdullah Al Jadali, dad Ibrahim At-Taimi,
namun At-Taimi tidakmendengar rirvayat hadits darinya,,

bnu Al lt{adini bedota, "Ibrahim An-Natfra'i tidak berterru dengan seonrng

9+d Nabi SAW prm-" Aku lalu bertarya kepadmya ..Aisyah?. Iimenjawabl
1I!, nq'a diriwa)raean oleh sa'id bin Abu urubah dari Abu Mi'syrr, dari lbrahim.
Riurayd ini lemah. Ibrahim An-Nalfia'i pernah melihat auu rraniran, zaid, bn
Arqam, dm Ibnu Abu Aufi, nmun tidal( p€rnah mdengar rirvayat hadits dari Ibnu
Abbas." Demikim rinekasan dni Tolr&ib At-Tah&ib, Toilh BighdAd, dan Al Jarh
wa At-Ta'dil k5n Abu Ilatim serta laimya
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Diriwayatkan batrwa Nabi SAW bersaMa kepada para salrabaf,

"Sungguh, .orang-orang yang berakal dan cerdas akmt

menggantikanht memimpin lralian. Kemudian orang-or(mg setelah

mereka."

Abu Hurairatr dekat dengan Nabi SAW, seme'lrtara Ibnu

Abdullah bin Mughaffat jauh dari Nabi SAW, karsna usianya saat ihr

masih muda

Seperti diketahui, orang yang merrbaca Al Qur'an lazimnya

lebih mengeraskan bacaannya di sela-sela itu, melebihi bacaannya di

awal.

AMullah tidak menghapal bacaan dengan suara keras karcna

ia tidak dekat dengannya.

Itulah bacaan pertamq dan Abu Hurairah me'nghapalnya

karena kedekatanny4 keseriusannya rmtgk mendengar, hapalannya

yang bagus, dan ia sangat menaruh perhatian.

Berkenaan dengan hadits Abdullah bin Mas'u4 maka hadits

int dtu,if, karena dari riwayat Muliarnmad bin Jabir Al Yamami, dari

Hammad, dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud.

Muhammad bin Jabir adalah perawi lemalu berdasarkan

kesepakatan para hafiz.h, karena haditsnya rancu (mudhttib), terlebih

yang ia riwayatkan dari Hammad bin Abu Sulaiman. Ini kelemahan

berikutrya, karena Ibrahim AnNakha'is7 tidak bertemu Ibnu Mas'ud,

'7 Al eiai berkata, "Ibrahim An-Nakha'i pernah bermimpi melihm Aisyah RA,

saat itu ia adalatr mufti Kufatr. Ia sosok yang shalih, faqih, dan menjaga diri- Ia
meninggal dunia dalam persembunyiannya dari Al Haiiaj-"

Al A'masy berkate "Ibrahim bagus di bidang hadits."

Asy-Sya'bi berkata, "Ia tidak meninggalkan seorang prm yang lebih baft
darinya."

Ibnu Ma'in berkata "Riwayat-riwayat mursal Ibr-ahim Atr-Nat&a'i lebih alcu

sukai daripada riwayat-riwayat murs al Asy-Sya'bi."
Al A'masy berkata, 'Aku berkata kepada lbrahim, 'sebutkan hadits dani Ibnu

Mas'ud untukku'. Ibrahim lalu berkat4 'Bila aku meriwayatkan kepadamu dari
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menyebutkan: Nabi SAW lalu melirihkan bacaan ( #:jt l' 9a
trlD."

Al Baihaqi berkat4 *Maksudnya, Rasulullah SAW

mengucapkannya dengan sgara lirih, tidak terlalu keras, hingga

terdengar oleh orang-orang mgsyrik. Beliag hanya sedikit

mengeraskan suar4 ki4-kira hanya terdengar oleh para satrabat."

Abu Muhammad berkat4 "Itulah yang benar, karena Altatt

SWT melarang suara dan melarang terlalu membaca

dengan lirih. Dengm de,mikiae, yang diperintahftan adatah membaca

tidak terlalu keras dan tidak terlalu lirih. Huhrm ini berlaku untuk

semuabacaan Al Qur'an

Tentang kisah yang diriwayatkan dari Ad-Daraquthni, itu

tidaklah benar, sebab Ad-Daraquftni dalam kitab sunannya lebih

banyak menshahihkan hadits-hadits medgeraskan basmalah, seperti

telah dijelaskan sebelumnYa

. KiJab Sunan ditulis oleh Ad-Daraqtithni setelatr ia menulis

buku l/ Jahr. Buktinya yaitu, ia menukil pendapatnya dalam ls-
Sunan. Andaiprm kisah ini b€nar; namrm harus diartikan Ad-

Daraquthni menelaah tagi masatd yang belum pernah ia telaatr

sebelumya. Atau bisa saja yang dimaksudkan adatah riwayat yang

tidak terdapat dalam Shohiluin meski sltahih dalam kitab-kitab lain.

Pernyataan ini tidak benar, sebab seeerti disebutkan sebelumnya, dalil

tentang membaca basmalah dengan suara keras berasal dali

Shahihairu dari hadits Anas dan Abu Hurairah.

Perkataan sebagian tabi'ir,'hembaca basmalah dengan suara

keras bid'ah" tidak ada huiiahnya karena pemyataan ini tendensius

berdasarkan keyakinan dan madznab pribadi, seperti diucapkan oleh

Abu HanifalU "Aqiqah bid'alL shalat Istisqa bid'ah-" Padahal, aqiqah

dan shalat Istisqa t€masuk $rrnnah, mentrrut mayoritas ularnq

berdasarlon hadits-hadits shahihmengenai hal itu
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Pendapat satu orang tidak serta-merta menjadi bulti penentang

mujtahid lain, maka bagaimana mungkin dapat menjadi penentang

pendapat banyak orang, sementara pendapat tersebut menyalahi

banyak sekati hadits shahihsebelumnya?

Jawaban untuk qtry pada n'awdz: Basmalah menrpakan

bagian dari At Faat'rhah dan tertulis dalam mushaf; tidak seeerti

ta'awudz.

Jawaban atas pernyataan "andai me,mbaca basmalattdengan

suara keras legal secara d*yrt" pastilah dintrkil s€cara mutawatir,"

yaitu: Tidak harus seperti itrl sebab mutawdir tidak disyaratkan rmtuk

semua hukrm.

25. Asy-syirazi berkata, cWeiib membaca At Feetihah

secara urut bila ytng bersangkutan membaca yang lain di sele-

sela Al Faatiheh karena lupa lalu menoruskan sisanya. Namuli

bila dilakukan dengan sengaja, maka ia.harus mengulmginya

dari awal, sebagaimana bila ia sengaie melrrkukan sesuatu di sela-

sela shalat yang tidak termasuk bagien dari shalet Bila ia berniat

memutusnya namun temyata tidak dihentikan, maka ir harrs
memulainya dari awal lagi karena bacaan diucapkrn dengan

Iisan dan tidak memutuskan hrt itu. Lain hatnya bila ia bemiat

membatalkan shelet karena niat diucapken di hrti dan

membatalkan hal tersebut'

Penjelasan:

Asy-Syaf i dan para sahabat berp€Nldapat" "Wajib hukumnya

merrbaca Al Faatihah secara rnut dan berseling, karena Nabi SAW

membacanya seperti itu, dan beliau bersabda:

el ;$-?rGrrv
'slulatlah sebagabnou lwtttt melihot aht sWaf.
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Bila tidak dibaca secara unrt, misalkan membaca ayat terakhir

terlebih dahulu dan ayat-ayat awal dibaca belakangan, dan yang

bersangkutan melakukannya de,ngan sengaja, maka bacaannya batal

nurmun shalatrya tidak batal, k1ryo. ia membaca satu atau beberapa

ayat tidak pada te,mpatnya Tetapi ia harus memulai lagi dari awal.

Namun bila hal itu dilakukan knena lupa, maka bagran terakhir tidak
dianggap dan ia harus memulai bagian ayat yang urut dari ayal Al
Faatihah."

Asy-Syaf i menyatakan demikian dalam Al (Jmm, dan para

sahabatmenyetrjuinya.

Al Baghawi dan lainnya berkatq "Kecuali jedanya lama. Bila
jedanya lama maka ia wajib me,mulai bacaan dari awal."

Demikiau penjelasan sahabat-sahabat kami.

Ar-Raf i bertana "seharusnyq bila membaca secara urut
dinilai me,mbatalkan arti, maka shalatnya juga batal, sebagaimana bila
yang bersanglcutan melakukannya dengm sengaj4 seperti yang

mereka sampaikan, 'Bila seseorang sengaja merubatr tasyahud

sehingga merubah maknanya, Salafinya batal'."

Maksud rmnalat adalah menyambrmg kalimat-kalirnat bacaan

satu sama tain tarya dipisah seukuran jeda napas. Bila muwalat ttdak
dilakukan, maka ada dua kondisi:

Pertama: Dilakukan dengan sengaja Pada kondisi pertama ini
perlu diperhatikan; bila yang bersanghffan berhenti lama di sela-sela

pembacaan Al Faatihalr, dan mengindikasikan ia membatalkan beralih
dari bacaan tersebut, atau dilakukan secara sukarela maupun, atau

karena adanya faktor penghalang, maka bacaannya batal dan wajib
memulai Al Faatrhah dari aural. Inilah madzhab yang benar.

Sementara itu, Imam Al Haramain dan Al Ghazali

meriwayatkan dari fuqaha Irak, "Bacaannya tidak batal, tidak apa-

apa."
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Redaksi dalam kitab fuqaha Irak yaitu, "Wajib memulai dari

awal lagi. Bila jeda diam hanya sebentar, maka menunrt kesepakatan

hal itu tidak berpengaruh."

Bila yang bersangkutan bemiat memutus [6paan Al Faatihah

dan diam larna, maka bacaannya batal. Tidak ada perbedaan pendapat

dalam hal ini. Bila diqm sebentar maka bacaannya batal, menurut

pendapat yang kuat dan masyhur. Inilah yang dipastikan oleh

mayoritas fuqaha.

Asy-Syaf i menyatakan demikian dalam Al Umm, dan penulis

mengisyaratkan demikian.

Ada pendapat lain, "Bacaannya tidak batal." Ini karena niat

semata tidak berpengaruh, demikian pula diam sebentar, atau pun

kedna-duanya sekaligus. Pendapat ini dififfurkan oleh penulis Al Hawi

dan lainnya

Bila di sela-sela Al Faatihatr menyebut tasbih, tahlil, alau

bacaan lain, atau membaca ayat lain selain Al Faatihah dengan

sengaj4 maka bacaannya batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam

hal ini, baik sedikit maupun banyak, karena bacaan yang diselipkan

tersebut menafikan Al Faatihatr yang tengah dibaca. Ini rmtuk sesuatu

yang tidak diperintahkan bagi orang yang shala! sementara untuk

sesuafu yang diperintabkan, misalnya ucapan "ozlir/,'makmum saat

imam membaca "amin," sujud tilawah malmum saat imam

mela}ukanny4 atau yang lain, terdapat perbedaan pendapa! yang

akan kami sebutkan nanti.

KeQua: Tidak membaca secara berurutan karena lupa.

Mnunrt pendapat yang kua! yang dinyatakan oleh Asy-Sya.f i
dalam Al Umm, serta telah dipastikan oleh sahabat-sahabx kami,

"Bacaannya tidak batal, dan cukup menenrskan, karena ia memiliki
udzur, baik tidak membaca secara berunrtan karena diam mauprm
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membaca selain Al Faatihah." Demikian dinyatakan Asy-Syaf i
dalamAl (Jmm dendikemukafan oleh para satrabat.

Asy-Syaf i menjelaskan dalam Al Umm, "Itu karena saat lupa

ia dimaafkan, dan ia sudahmembaca Al Faatihah secara keselunrhan."

Sementara ittu Imam Al Haramain dan Al Ghazali lebih

cenderung membatalkan mtntalat karena lupa bila kita berpendapat

bacaan tidak batal karena faktor lupa. Namun madzhab yang kuat

adalah pendapat pertama

Jika yang bersanghilan letih saat membaca Al Faatihatr,

sehingga ia diam, kemudian meneruskan Uacaannya saat letihnya

hilan& maka'bacaannya sah-

Asy-Syaf i menyatakan seeerti itu dalam Al Umm karena ia

mendapat udnr.

Perkataan penulis (f;) de,ngan hunrf ,a' difathah atau

dikasrah.

"Bila ia membaca yang lain di sela-sela membaca Al
Faatihah..." maksudnya bukanlah sebagai penjelasan unrtan dan

pembagaq karena pada saat itu orang tidak meninggalkan syarat

membaca seoara uru! hanya sebagai pe,qielasan masalah kedu4 yaitu

bahwa muwalat hukumnya wajib sama seperti syarat m6mbaca secara

berurutan. Jadi, bila ia mengabaikan mnttalat secara sengaj4 maka

bacaannya tidak salL dan redaksi "muutalat hukumnya wajib" tidak

lagi diperhrkan.

Cebang: hnam Al Haramain berkat4 "Bila' seseorang

mengulang-ulang Al Faatihah atau salah satu ayatnya, malca guru saya

menyatakan tidak apa-apa bila ihr dilakukan katena faktor ragg baik

kata-katanya sudah dibaca dengan baik maupun tidak seperti

sehanrsnya. Bila ia mengulang-ulang satu kata tanpa sebab, maka guru

saya contoh ini dengan misalnya seseorang
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memasukkan bacaan atau kata-kata lain saat membaca Al Faatihah.

Menurut pendapat saya, muwalatnya tidak batal lantaran ia

mengulang-ulang satu katq seperti apa pun juga."

Demikian pemyataan Imam Al Hararnain. Gurunya, yang

merupakan ayatrnya sendiri 
-Syai}tr 

Abu Muharnmad- dalam

bnlanrya yang berjudul At-Tabshirah memastikan, "Bacaannya tidak

batal, baik diulang-ulang karena ragu maupun karena.berpikir."

Al Baghawi berkata, "Bila ia mengulang-ulang satu ayat, maka

bacaannya tidak batal. Bila ia membaca separuh Al Faatihatr,

kemudian ragu apakatr sudah membaca basmalah atau belum, lalu ia

meneruskan Al Faatihah, setelah itu ia banr ingat sudah membacany4

maka ia hanrs mengulangi bacaannya setelah ia ragu, dan tidak wajib

membaca ulang Al Faatihah dari awal, karena ia tidak menyelipkan

kata-kata lain."

Ibnu Suraij berpendapat, 'Wajib membaca Al Faatihatr dari

awal."

Al Mutawalli berpendapat, "Bila yang bersangkutan

mengulang-ulang satu ayat yang tengatr dibac4 maka bacaannya tidak

batal. Bila mengulang sebagran ayat yang telah dibaca, dan bacaannya

sudah sampai (*'di!t, kemudian ia membaca 1sp-1tr gI gUr), uu
ia meneruskan bacaannya mulai a*i tflt l'i t ).6i, t rrt u bacaannya

sah. Namun bila hanya sebatas mlmUaca lgiJr ?i 9U.6), lalu

mengulangi G,ftrJr i 45" q;r!iJi. *), ^uto 
bacaannya tidak satr

dan ia harus mengulang lagi dari awal, karena cara ini tidak lazim. Ini

berlaku bila dilakukan dengan sengaja. Tetapi bila dilakukan karena

lupa atau tidak tahu, maka bacaannya tidak batal, sebagaimana bila ia

mengucapkan sesuatu yang bukan bagian dari shalat karena lupa atau

tidak tahu.*

Sementara itu, menurut penulis Al Bayan, "Bila yang

bersangkutan membaca satu ayat sebanyak dua kali, dan ayat yang

diulang tersebut merupakan ayal pertama atau terakhir, maka
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hukumnya tidak apa-apa. Bila yang diulang di tengahtengalrnya,

maka menurut qiyas ia sa6a seperti membaca yang lain di sela-sela

membaca Al Faatihah. Bila dilakukan secara sengaja, makabacaannya

batal. Bila dilakukan karena lupa, maka ia harus memulai dari bagian

tersebut (b,rkan dari awal)."

Penulis Al Bayan tidak mencermati pendapat yang saya nukil

dari para satrabat, karena itu ia "Menurut qiyas." Inilatl

kebiasaannya manakala tidak mcngetatrui adanya nash.

26. Asy-syirazi berkata: Bila imam membaca Al Faatihah

lalu mengucapkan andn, sementara makmum tengah membaca AI

X'aatihah, lalu turut mengucaplsn amin mengikuti imam, maka

ada dua pendapat:

Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berpendapat, "Bacaannya

batal, sebagaimana ia membaca yang lain."

Guru kami, Al Qadhi Abu Ath-Thayib, berpendapat,

"Bacaannya tidak batal' karena seperti itulah yang

diperintahkan, maka bacaannya tidak batal, sama seperti berdoa

saat membaca ayat rahmat dan meminta perlindungan dari

neraka saat membaca ayat siksa ketika shalat sendirian.'

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami berkata, "Bila seseorang mengucapkan

sesuatu yang diperintahkan unttrk kemaslahatan shalat yang terkait

dengan shalat itu sendiri, seperti maknnrm mengucapkan amin

mengikuti imam, atau sujud tilawatr karena mengikuti imam,

membenarkan bacaan imam, memohon rahmat saat membaca ayat

rahmat, meminta perlindungan dari siksa neraka ketika membaca ayat

siksa dan semacamny4 maka apakatr syarat muwalat bacaan Al
Faatihah batal?"

Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur:

674 ll et uoi*u'SyuahAl Muhadzdzab



Pertama: Tidak batal, cukup meneruskan dan bacaannya tetap

satr. Ini pendapat paling kuat. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ali
Ath-Thabari, Al Qaffal, A.l Qadhi Abu Ath'Thayib, Abu Al Hasan Al
Wahidi dalam Al Basrth serta dikuatkan oleh Al Ghazali, Asy-Syasyi,

Ar-Raf i, dan lainnya.

Kedua: Batal dan wajib mengulang Al Faatihah dari awal.

Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid, Muhamili, serta

Al Bandaniji dan dikuatkan oleh pemihkAt-Tatimmdh.

Kedua pendapat tersebut tidak berlaku dalam shalat $mah.

Jika saat membaca Al Faatihah yang bersanglutan menjawab

ucapan muazin, atau bersin lalu (.t .tJl), atau

me,mbenarkan bacaan orang lain selain imam, atau me,ngucapkan

tasbih rmtuk omng yang meminta izin atau semacamnya, maka

muwalat pada bacaan Al Faatihatr batal. Tidak ada perbedaan

peNdapat dalarn hal ini. Pendapat ini dikemukakan secara tegas oleh

Al Baghawi

Se,mentara itu, satrabat-satrabat kami berkata "Ada dua

perdapat dalam hal ini berkenaan dengan bacaan shalat. Zhahir
pemyataan penulis; memohon saat membacaayatrahmat don meminta

perlindnngan saat membaca ayat azab tidak membatalkan muwalat.

Hanya satu pendapat. Kedua pendapat di atas tidak berlaku pada

ucapan 'Amin.' Pernyataan penulis ini tidak benar, justru dalam hal

meurohon saat membaca ayat rahmat dan meminta perlindungan saat

membaca ayat azab ada dua pendapat masyhur seeerti yang

dikemukakan oleh Syaikh Abu Muharnmad Al-Juwaini dan ayatrnya

Imam Al-Haramain, Al Ghazali, pemilik ArTahdzib dan masih

banyak lagi. Mereka sepakat kedua pendapat ini berlaku dalam sujud

tilawatr makmum mengikuti imam.

Ada dua hal yang perlu dikoreksi dari pernyataan penulis tadi:
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Pertama; Penulis mengiyaskan dengan berdoa saat membaca

ayat rahmat dan meminta perlindrmgm saat membaraayatadzab.

Penulis mengira tidak ada perteaaan pendapat dalam hal ini,
padahal kami telatr menyebutkan bahwa ada perbedaan pendapat

dalam hal ini.

Kedua; Pendapat yang menyatakan bahwa bacaan tidak batal,
yang dinisbatkan. hanya kepada Al Qadhi Abu Ath-Thayib, penulis

mengira hanya Al Qadhi Abu Ath-Thayib yang berpendapat demikian,
atau tidak ada yang de,mikian sebelumnya, padalral ini
tidak benap, karena sebelumnya Abu Ali Ath-Thabari juga

mengemukakan pendapat senpa dalam Al lfshah. Ath-Thabari lebih
dahulu ada sebelurn Al Qaahi Abu Ath-Thayib, bahkan berselang
beberapa ztrrmm lamanya- Anehny4 Al Qadhi Abu Ath-Thayrb
menyebutkan masalah ini dalam At-Ta'hq sebagai berikut Dalam hal
ini qd" dua pendapat:

Pertana: Pendapat paling hd, yaitu pendapat Abu Ali Ath-
Thabari dalam Al Ifsluhyang menymkm tidak batal.

Kedua: Pendapat Syailfi Abu llamid, batal.

Seharusnya penulis mengucrykan seperti yang disampaikan
oleh guruny4 yaitu: Pendapat kedua: Tidak batal. Pendapat ini
dikemukakan oleh Abu Ali Ath-Thabmi dan dipilih oleh guru kami,
Abu Ath-Thayib.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib me,nydakan bahwa bila makmum
tengah membaca Al Faatihah, lalu imam membaca ayat" "Bukankah
(Allah yang berbua) demikian berhusa (pula) menghidupkan orang
mati?" (Qs. Al Qiyaamah p5l: 40), kemudian makmum
mengucapkan, "Benar," maka Al Fa*ihatrnya batal. Maksudnya,
contoh ini sama seperti berdoa memohon rahmat ketika membaca ayat
rahmat. Langkah antisipatif untuk contoh<ontoh seperti ini yaitu,
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yang bersangkutan sebaiknya memulai lagi Al Faatihah dari awal

untuk menghindari perbedaan pendapat.

Perlu diketahui, perbedaan pendapat tersebut hanya berlaku

bagi orang yang melakukannya dengan sengaja dan tahu. Bagr yang

lupa atau tidak tatrq maka bacaannya tidak batal. Tidak ada perbedaan

pendapat dalam hal ini, seperti ditegaskan oleh pemilrk At-Tatimmah

dan lainnya. Ini jelas dan ma/hum, seperti yang baru saja dijelaskan

batrwa Al Faatihatr tidak batal karena disisipi ucapan lain dalam

kondisi lupa.

Pemilik At-Tatimnah menyatakan, 'Dalilnya yaitu, shalat

tidak batal karena disisipi ucapan lain lantaran lupa atau tidak tahu.

Demikian juga Al Faatihah."

27. Asy-syirazi berkata: Wajib hukumnya membaca Al
Faatihah di setiap rakaat Ini berdasarkan riwayat Rifa'ah bin
Rafi, RA, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah SAW duduk di
masjid, dan ada seseorang tengah shalat Seusai sheht, ia
mendatangi Rasulullah SAW lalu mengucapkan salam.

Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, 'Ulangilah
shalatmu, harena hau belum sholat'. Orang itu berkata, 'Ajarilah
aku, wahai Rasulullah'. Rasulullah SAW bersabda, 'Bila kau

hendah shalat, bertahbblah, hemudian bacalah Al Fottihah dan

yang mudah bagimu...lahulcan sqrcrti ilu di setiap rakaaf ."

Alasan lain yeitu, setiap rakaat wajib dilakuken dengan

berdiri, maka wajib membaca Al Faatihah, seperti rakrat
pertama.

Penjelasan:

Sebagian . hadits Rifa'ah yang disebutkan penulis tadi

diriwayatkan oleh Abu Dau4 At-Tirrnidzi, An-Nasa'i, dan lainnya
Hanya saja, dalam riwayat me,reka tidak disebutkan, "Ketmtdion

bacalah'Al Faatilnh don yang mudah," seperti disebutkan dalm Al
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Muhadznzab, dan yang ada yaitu, "Lalu bacalah Al Qur'an yang

mudah bagimu."

Sebagian besar riwayat mereka tidak menyebutkan, "Lahtkan
seperti itu di setiap rakad." Riwayat lain menyebutkan, "Rasulullah
SAW masuk masji4 lalu seseorang masuk masjid dan shalat. Setelatr

usai shalat ia mengucapkan salam kepadaNabi SAW, dan Nabi SAW
pnn membalas salamny4 kemudian bersabda, 'Kembalilah lalu
shalalah karena seswtgnlvrya engkou belum slulaf .Ia lalu shalat

lagi. Setelai usai, ia menghampiri Nabi SAW dan mengucapkan

salam, dan beliau bersabda, 'Kembolilah lalu shalatlah, kareno
sesutgguhrrya engkou behnn slulaf. Hal itu terjadi hingga tiga kali.
Orang itu prm berkata, 'f)emi Yang meigutusmu dengan kebenaran,

aku tidak bisa yang lebih baik dari itu, maka ajarilah aku'. Rasulullatr

SAW lalu bersaMa 'Bila kau lrcndak shalat, bertakbirlah lalu
baulah Al Qur'on yang mudah bagimu, kemudian ruhtlah hingga
kou rufu dengan thuma'ninah, lalu bangunlah hingga kou berdiri
dengan i'tidal, lalu sujudlah hingga kau ;ujud dengan thuma'ninah.
Lahiran itu di semua sholdmu'." ([IR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat l6ia milik Al Bukhari dan Muslim afa
tambahao, "Bila kau lrcndak shalu maka sempurnakanlah wudhu,

menghadaplah hiblat, lalu bertakbirlah"

7g ltrkhari menyebutkan tambahan ini dalam pembahasan

tentang Salam. Hadits ini disepakati shahihdari sisi petunjuk dalilnya.
Dalam hadits ini terdapat sekitar tiga puluh poin faedatr yang saya

sebutkan di tempat lain.

Masalah:

Membaca Al Faatihatr hukumnya wajib di setiap rakaat,
krcnali rakaat makmum masbuq saat mendapati ir-ram tengah ruku, ia
tidak perlu membaca Al Faatihatr dan rakaatrya sah.

Permasalahanny4 apakah imam yang menanggrrngnya? atau tidak
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wajib sama sekali? Ada dua pendapat seperti dituturkan oleh Ar-

Raf i:

Imam yang menanggungnya Ini pendapat paling kuat, dan

telah dipastikan oleh mayoritas fuqaha

Madzhab IIIama tentang Membaca Al Faatiheh di Setiap Rekaet

Telah disebutkan sebelumnya bahwa madzhab kami

berpendapag "Wajib membaca Al Faatihah di setiap rakaat" Inilah

yang dikemukakan oleh mayoritas ulama Pendapat ini diriwayatkan

oleh satrabat-sahabat l@mi, dari Ali dan Jabir RA. Inilah madznab

Ahmad. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Ibnu Auq Al Auza'i,

dan Abu Tsaur. Pendapat ini diriwayatkan dad Malik dan Daud.

Abu Hanifah berpendapa! "Al Faatihah wajib dibaca pada dua

rakaat pertanra, namun tidak wajib pada dua rakaat teralfiir. Bila mau

maka silahkan dibaca dan bila tidak maka cukup bertasbih, atau

diam."

Al Hasan Al Bashri dan sebagian murid Daud berpendapa!

"Membaca Al Faatihah hanya wajib dalam sdu rakaat dari setiap

shalat."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih, ia

berkata "Satr bila dibaca di sebagian besar rakaaL"

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, ia berkata, "Bila hanya dibaca

dalam satu rakaat shalat Subuh atau shalat Ruba'iyah (empat rakaat),

maka hukumnya tidak boleh.'

Diriwayatkan dari Malik, "Bila tidak dibaca dalam satu rakaat

shalat Subuh maka hukumnya tidak boleh, namrm bila tidak dibaca

pada rakaat selain shalat Subutr maka hukurnnya boleh.

Pendapat .kalangan yang menyatakan tidak wajib pada dua

rakaat tera}ilrir pada firman Allatt SWT, "Maka bacalah oW yang

mudah (bagimu) dari Al Qur'an." (Qs. Al Muzzamil p3l: 20) Juga

Al Majmu'SyuahAl lvluhadzdzab ll en



hadits AMutlah bin Abbas, "Kami bertandang ke kediaman Ibnu
Abbas, lalu kami berkata kepada seorang pemuda 'Tanyakan kepada

Ibnu Abbas, apakah Rasulullah SAW membaca saat shalat Zhuhur dan

Ashar?' Ibnu Abbas menjawab, 'Tidalq tidak'. I^alu ada yang berkata

kepadanya, 'Mungkin beliau membaca pelan'- Ibnu Abbas lalu berkata,

'Semoga Allah mengoyak najah dan kulitnya Ini lebih buruk dari
yang pertama Ia adalah soonmg hamba yang diperintatrkan untuk
menyampaikan pesan yang dititahkan, ia tidak mengistimewakan kami
atas oftmg lain selain tiga hal; kami diperintatrkan untuk
menyempurnakan wudhra kami 1i6zL boleh malran sedekah, dan tidak
boleh mengawinkan keledai dengan kuda'." (HR Abu Daud, dengan

sanad sluhih)

Diriwayatkan dari Ifrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata" *Aku

tidak tahu apakah Rasulullah sAw membaca saat shalat Zhtrhur dan
Ashar?" (tIR. Abu Daud, de,ngan soud sluhih)-

Pendapat tersebut juga disandarkan pada hadits Ubadatr, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak ada slnlat bagi yang tidak membaca Al Faatihah.. (Ifi.
Al Buldari dan Muslim)

Mereka lalu berkata *Ini tidak menrmjnkkan lebih dari sekali.,'

Juga didasarkan pada h4dits Abu Hurairah RA dari Nabi SAW,
iaberkata:

75u-i'\i,t}Vlr;>r, v

"Tidak ada shalat kcctali dengan Al Qur'an, mesH Al
Faatihah"

pritilr,.f; n"p.$ri

Diriwayatkan dari AIi RA, iamembaca(Al Faatihah) pada dua
rakaat pertama dan membaca tasbih pada dua rakaat terakhir.
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Sahabat-sahabat kami berhujjah dengan hadits Abu Hurairah

sebelunnya tentang orang yang shalat tidak baik Juga berhujjah

dengan sabda Nabi SAW, "Lalu lafukm seperti itu di setiap

shalatmu." Dala6 riwayat lain yang disebutkan Al Baihaqi dengan

sanad stuttih yaitu, "Kemudian lahtkan seperti itu di setiap rakoat."

Hujjah lain yaihr hadits Malik bin Al Huwairits, bahwa Nabi sAw

bersaMa:

el6fi?,6rb
"slulatlah sebagaimana kamu melihat aht shalat'" (tIR' Al

Bukhari)

Diriwayatkan bahwa Nabi sAw membaca Al Faatihah di

setiap rakaat.

Diriwayafkan dari Abu Qatadah RA, ia berkata, "Rasulgllatr

SAW membaca Al Faatihah dan dua surah saat shalat fruhur dan

Ashar pada dua rakTt p€rtama Terkadang beliau memlmca ayat

hingga terdengar oleh karni, dan beliau membaca Al Faatihah pada

dua rakaat terakhir." (HR. Muslim)

Hadits ini asalnyatertera dalam ShalrihAl Bukhsi danShahih

Muslim. Hanya saj4 teks "Dan beliau membaca Al Faatihah pada dua

rakaat terakhir," hanya terdapat dalam riwayat Muslim.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al I(hudri RAo bahwaNabi SAW

saat shalat Zhuhur pada dua rakaat pertam4 di setiap rakaatnf beliau

membaca seukufim tiga puluh ayat dan pada dpa raakat berilcutnya

seukuran separuhnya. Saat shalat Ashar pada dua rakaat pertama,

setiap rakaatnya beliau membaca segkuran lima belas ayafi' daA pada

dua raakat berilutrya seukuran sepalhnya

Salrabat-sahabat kami juga bersandar pada beberapa hal yang

tidak perlu disebutkan di sini karena sudah cukup dengan dalil hadits-

hadits slahih tersebut.
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Jawaban untuk hujjah dengan ayad tadi: Ayat tersebut

berkenaan dengan qiyamullaiL Diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas,
bahwa sebagiannya menafikan dan sebagain lainnya menegaskan.

Riwayat yang menegaskan lebih didahulukan atas riwayat yang

menafikan, karena riwayat Abu Hurairah, Abu Qatadah, Abu Sa'i4
dan lainnya lebih banyak haditsnya daripada Ibnu Abbas, lebih tu4
lebih lama bersahabat dengan Nabi SAW, dan lebih banyak
bersinggungan dengan beliau. Apalagi Abu Hurairah, Abu QatadalL
dan Abu Sa'id. Oleh karena itu, hadits mereka lebih dikedepankan
daripada hadits Ibnu Abbas

Riwayat kedua dari Ibnu Abbas meqielaskan bahwa penafian
riwayat pertama hanya sebagai dan dugaan, bukan sebagai

kepastian, sehingga riwayat yang menafikan tidak tlerseberangan

dengan riwayat i<ebanyakan perawi yang me,masikan-

Jawaban rmtuk hadits Ubadah yaitu: UatsuAnya adalah bacaan

Al Faatihah di setiap rakaat. Dalilnya adal"h hadits-hadits yang telah
kami sebutkan.

Dua jawaban untuk hadits Abu Hurairah yaitu:

Pertama: Hadits tersebut ilu'if,seperti dijelaskan sebelumnya
dalam masalatr perbedaan ulama tentang kewajiban membaca Al
Faatihah.

Kedua: Maksudnya adalah membaca Al Faatihah di setiap
rakaat untuk menyatukan dengan berbagai dalil yang ada.

Jawaban untuk hadits Ali yaitu: Hadits int dlra,if karena
berasal dari riwayat Al Harits AI A'war, seomng pendusta dan dikenal
dha'if oleh para hafizh. Riwayat lain dari Ali RA menrmjulil<an hal
sebaliknya.

Cabang: Iladits ga:;lt e,|y'p, *Jt, * i, l?r6?1,
Al Jauhari menjelaskan, "Asal (E) adalah (fi),fathoh dipqnjangkan
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hingga me{adi atif. Sana.f"p"tti kaq (t1*) yang ditambahi (r,).

Perkiraannya adalatr (k G oh l|h 9'6:tt 'cA "Ketika beliau

duduk, terjadilah ini dan itu."

Redaksi penulis "karena setiap rakaat wajib dfihkan dengan

berdiri, maka wajib membaca Al Faatihah bila marrpu sama seperti

raloat pertarna"

Katimat'\rajib dilalcukan dengan berdiri" mengecualikan

rakaatmaknrum masbuq.

Kalimat "bila mampu" mengecualikan orang yang tidak bisa

membaca Al Faatihah. Qiyas ini merrbantah sehnrh pendapat

kalangan yang tidak sepaham dalam masalah ini.

Rifa'ah bin Rafi -aerawi hadits tadi- adalah Abu Mu'adz

Rifa'ah bin Rafi bin Malik bin Al Ajalan bin Amr bin Amir bin Zuraiq

Al Anshari Az-7arqi.Ia turut serta dalam Perang Badar.s8 Ia dan

ayahnya adalah sahabat besar. Ia meninggal dunia pada awal Khilafah

Mu'awiyatr, Rifa'ah bin Malik adalah nisbat utuk kakekny4 dan ini

benar. Setelah masalatr ini, penulis menyebut masalah i'tidol.

28. Asy-syirazi berkata: Wajibkah membaca AI Faatihah

bagi makmum? Al Faatihah wajib dibaca makmum dalam shalat

siniyahrsementara dalam shilat jahriyah ada dua pendapat.

Asy-Syafi'i menyebutkan dalam Al Urun llarnAl Buwaithi,

"Waiib, berdasarkan riwayat ubadah bin Ash-Shamit, ia

berkata, 'Rasulullah SAW mengimami kami shalat Subuh, lalu

bacaan terasa berat oleh beliau. Setelah usai beliau bersabda,

"Sungguh, aku lihat halian membaca di belahang irrran, kalian".
Kami menjawab, "Demi Allah, itu benar wahai Rasulullah".

5s Tunrt pula dalam Perang uhud dan seluruh p€rang lainnya Ibrmya bernama

Ummu Malik binti Ubai bin Salul. Ia firut serta dalam Perang Badar bersama kedua

saudaranya, Khallad dan Mdik. Bersama Ali, ia turut serta dal"m Perang Jamal dan
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Beliau IaIu bensabda, "langan membaea hecuali (tnnut Kitab,
harena sesungguhnya tidsk ada shalot bagi yang fidak
ntcm,bacanya'."

Alasan lain yeitu: Orang yang bise membacanya wajib
membaca, seperti imam dan orang yang shalet sendirian.

Asy-Syaf i menyebutkan dalam pendapat lamanya,

"Tidak membacq berdasarkan riwayat Abu Hurairah, 'Seusai
shalat jahriyah, Rasulullah SAW bertanya, uApa ada seseorang
dori halian yang menbaca bersamaku?" Seseorang lalu menjawab,

"Ya, wahai Rasululhh". Rasulullah SAW lalu bersabdt,,'Aku
bertanya, 'Kenapa oha disaingi (saat membaca) Al eur'srrt!,
Oreng-orang pun berhenti membaca bersema Resululleh SAW
delem shalat-shalatr jahriyah ketika mereka mendengar sabda itu
deri Rasulullah SAW'.'

Penjelasan:

Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, At-
Tirmidzi, dan lainnya

At-Tirmidzi berkat4 "Keduanya hadits hosan.,,

At Baihaqi menshatrihkan hadits p€rtama dan mendhaiftan
hadits kedua (hadits Abu Hurairah).

Al Baihaqi berkata, "Hanya Ibnu LJkaimah yang
meriwayatkannya dari Abu Hurafuah. Ia perawi yang tidak diketahui
kondisinya."

Redaksi "orang-orang pun berhenti membaca bersarna
Rasulullah SAW dalam shalaf-shalat jaltriyatt" merupakan
Az-Znhi, perawi dari Ibnu Ukaimah. Muhammad bin yahya A&-
Dzuhali, Al Baihaqi, dan 66, Daud menyatakan seperti itu Mereka
bersandar pada riwayat Al Auza'i saat membedakannya dengan hadits
ini dan menetapkannya sebagai Az-zfin.
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(t:6 ,ff !, l*j U.t"f1 seperti inilah yang kami harakati dan

seperti itulah harakat Al Bukhari dalam Ma'alim As-Sunan.

Seperti itu juga harakat dalam Sunan Abi Daud, Ad-

Daraquthni, Al Baihaqi, dan lainnya.

Riwayat Ad-Daraqutturi menyebutkan (tli', i:,]30.

Al Khaththabi dan lainnya berkata "'dit *irrya cepat sekali

dalam membaca." Inilatr arti yang masyhur.

Pendapat lain menyatakan batrwa artinya dalam hadits ini

adalatr, dengan suara keras.

Redaksi penulis "katena orang yang bisa membacanya wajib

membaca, seperti imam" mengecualikan makmvar masbuq dan orang

yang tidak bisa membaca dengan baik.

Masalah:

Membaca Al Faatihatr wajib hukumnya bagi imam dan orang

yang shalat sendirian di setiap rakaat, serta bagi makmum masbuqbila

mendapati rakaat penuh bersama imam. Tidak ada perbedaan

pendapat dalam hal ini. Menurut pendapat yang kuat, makmum wajib

membaca Al Faatihatr di setiap rakaat, baik dalam shalat sirriyah

matpwrjahriyah.

Asy-Syaf i menjelaskan dalam At Qadin, "Makmum tidak

wajib membaca Al Faatihah dalarn shalat jahriyah." Pendapat ini
dinukil oleh Syaikh Abu Hamid dalam At-Ta'liq dart Al Qadim danAl
Imla'. Seperti diketahui, Al Imla'memuat pendapat-pendapat baru

Asy-Syaf i.

Al Bandaniji juga menukilnya dari Al Qodim dan Al hnla'
serta dari bab: Shalat Jum'at, pada bagian pendapat baru Asy-Syaf i.
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Ar-Raf i menuflrkan, "Makmum tidak wajib membaca Al
Faatihah dalam shalat sirriyah." Ini hanya satu pendapat, dan pendapat

im nyeleneft serta lemah.

Bila kita katakan, "Makmum tidak wajib membaca Al
Faatihah dalam shalat jahriyah, maksudnya, maka pada shalat yang
bacaannya dikeraskan, sementara pada rakaat ketiga shalat Maghrib
dan Isya, juga pada rakaat keempat shalat Isya, rnakmum wajib.
membaca Al Faatihah." Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.
Pendapat ini secara tegas dikemukakan oleh pemilikAt-Tatimmah dan
lainnya.

sahabat-satrabat kami berkata: Bila kami katakan bahwa
maltmum tidak wajib membaca Al Faatihah dalam shalat jahriyah,
kemudian ada makmtrm yang tuli atau jauh dari imam, dan bacaan
imam tidak terdengar, maka berkenaan dengan wajib-tidaknya
membaca Al Faatihah ada dua pendapat masyhur milik fuqatra
Khurasan:

Pertama: Wajib, karena bagi makmum seperti ini, shalat
jahriyah sarra seperti shalat sirriyah.

Kedua: Yidak wajib, karena shalatrya adalah shalatjahriyah.

Jika imam mengeraskan bacaan dalam shalat siniyah arau
melirihkan bacaan dalam shalat j ahriyah, makaada dua pendapat:

Pertama; Standarnya adalatr perbuatan imam. pendapat ini
paling masyhur dan sesuai dengan teks Asy-Syaf i.

Kedua: Sesuai sifat asli shalat.

Jika makmum tidak membaca basmalah, maka apakatr
dianjurkan baginya untuk membaca ta'awudz? Ada dua pendapat,
seperti diriwayatkan oleh penulis Al Uddah, Ar Bayan,dan lainnya.

Pertama: Tidak dianjurkan, karena ia tidak wajib membaca.
Ini pendapat yang kuat.
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Kedua: Dianjurkan, karena ta'awudz adalatr bacaan lirih.

Bila kita berpendapat bahwa makmum membaca Al Faatihatt

dalam shalat jahriyah, maka makrutr baginya mengeraskan bacaan

bila kira-kira dapat mengganggu sebelatrnya, dan cukup membaca

dengan $u!ra lirih, sebatas dia sendiri yang mendengar bila memang

bisa mendengar dengan normal dan tidak memiliki halangan pada

pendengaran, karena bacaan seperti ini adalah batas minimal sahnya

bacaan lirih, seperti yang akan kami' jelaskan berikutnya dalam

bagian-bagian permasalahan.

Satrabat-sahabat kami berkata, "Berdasarkan pendapat ini,

imam dianjurkan diam sebentar setelah membaca Al Faatihah selama

jeda waktu yang cukup bagi maknrum untuk membaca Al Faatihatr.'

As-Sarkhasi menjelaskan dalam Al Amali, "Saat diam tersebut,

dianjurkan membaca doa istiftah; seperti kami sebutkan dalam hadits

Abu Hurairah berikut ini:

7iat, 9/, G.'c,:ret;. 
g ,tUrL, ,;" ,i ^r6.'4.Jrl

i-ijlr "fat;'fi.\i *it, aiG 6:t irb ,4"rilt,
,at

);tjg#lttlQ\;q6-W pt
'Ya Allah, jauhkanlah antara aht dengan kcsalahan'

kcsalahanht sebagaimana Engkau meniauhkan antara Timur

dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah aht dari kesalahan-

kcsalahanht sebagaimana paknian putih dibersihknn dari

kotoran. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan'kcsalahanht dengan

air, salju dan es'."

Menunrtku (An-Nawawi): Dzikir, doa, dan bacaan,

sebaiknya dibaca lirih, karena di dalam shalat tidak ada diam seratus

persen bagi imam. Juga diqiyaskan pada bacaan imam saat menunggu

jamaah dalam shalat khauf. Dzikir dan bacaan dengan suara lirih tidak
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masalah disebut diam, seperti halnya diam selepu takbiratul ihram
untuk membaca doa istiftah, karena membaca lirih pada saat ini
disebut diam jika dikaitkan dengan bacaan sebelum dan sesudahnya.

Dalil diam ini adalah hadits Hasan Al Bashri, bahwa Samurah bin
Jundub dan Umran bin Hushain saling menyebut hadits, lalu Samuratr

menyampaikan bahwa ia menghapal dua diam dari Rasulullah SAW;
satu kali setelatr takbir dan satunyalagisetelatr membaca 1q3:zlat ;C

Samuratr menghapal hal itu, namun Umran mengingkariny4
kemudian keduanya mengirim surat kepada Ubai bin Ka,ab RA, lalu
Ubay membalas suratr keduanya, yang isinya, "samuratl benar.,' (HR.
Abu Daud dan At-Tirmidzi). At-Tirmidzi berkat4 ,.Ftradits hasan.,,
Hadits ini adalatr latail Abu Daud, sementara lafazh At-Tirmidzi
memiliki kesamaan inti.

Dalil makmum maknrh mengencangkan bacaan adalah hadits
dalam Shahih Muslim, yang akan kami jelaskan dalam bab:
Mengeraskan Bacaan.

Madzhab Ulama tentang Bacaan Makmum di Belakang Imam

Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa madztrab kami
adalah, mal<mum wajib membaca Al Faatihah di setiap rakaat, baik
dalam shalat sirriyah maupun jahriyah. Inilah pendapat yang kuat
menurut kami, seperti dijelaskan sebelumnya, dan inilatr pendapat
sebagian besar ulama.

At-Tirmidzi menjelaskan dalam Al Jami, Ash-Shahih,
"Membaca di belakang imam adalatr pendapat sebagian besar ulama
dari kalangan sahabat Nabi sAW dan tabi'in." Inilah pendapat yang
dikemukakan oleh Malik, Ibnu Al Mubarak, Asy-Syafi,i, Ahmad, dan
Ishaq.
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Ibnu Al Mundzir berkata, "Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, dan

sekelompok fuqaha Kufah berpendapat, 'Makmum tidak wajib

membaca'.

Az-Zutri, Malik, Ibnu Al Mubarak, Ahmad, dan Ishaq

berpendapat, "Makmum tidak membaca dalam shalat iahrtiyah,

sedangkan dalam shalat siniyahmembaca."

Ibnu Aun, Al Auza'i, Abu Tsaur, dan yang lain berpendapat,

"Makmum wajib membaca, baik dal.am shalat sirriyah maupun

jahriyah."

Al Khaththabi berkata, "sekelompok sahabat Nabi SAW

berpendapat, 'Makmum wajib mernbaca'. Sedangkan kelompok

satrabat lain tidak mewajibkannya. Fuqatra setelatr generasi sahabat

berbeda pendapat dan terbagi menjadi tiga kubu."

' Al Ktraththabi kemudian menyebutkan pendapat-pendapat

yang disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir.

Wajib membaca bagi makmum secara mutlak juga

diriwayatkan dari Makhul,

Al Qadhi Abu Ath-Thayib juga meriwayatkannya dari Al-Laits

bin Sa'ad.

At Abadri meriwayatkan dari Ahmad, "Makmum dianjurkan

membaca saat imam diam. Tidak wajib, hanya dianjrukan. Bila dalam

slnlatjahriyah, danimam tidak diam, maka makmum tidak membaca.

Bila shalatny a sirriyah,maka maknrum dianjurkan untuk membaca Al
Faatihah dan sruah.'l

Abu Hanifah berpendapat, "Membaca Al Faatihatr tidak wajib

bagi malonum."

Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan Al Atdari meriwayatkan dari

Abu Hanifatr, bahwa bacaan makmum adalatr maksiat.
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Jumhur kaum muslim berkata, "Makmum membaca di
belakang im4m, baik dalam shalat sirriyahmaupun shalatjahriyah."

Al Baihaqi berkata, "Itulah pendapat yang paling sesuai

dengan Sunnah dan lebih antisipatif."

Selanjutnya Al Baihaqi meriwayatkan beberapa hadits

mengenai hal itu, kemudian meriwayatkan dengan beberapa sanad
berbeda dari Umar bin A1 Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah
bin Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, Mu'ad2 bin Jabal, Ibnu Abbas, Abu Ad-
Darda, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al Khudhri,
Ubadatr bin Ash-Shamit, Abu Hurairatr, Hisyam bin Amir, Umran,
Abdullatr bin Mugtraffal, dan Aisyah

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari sekelompok tabi'in. Al
Baihaqi meriwayatkan pendapat itu dari Urwatr bin Az-Zubair,
Makhul, Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jabir, dan Al Hasan Al Bashri.

Pendapat makmum tidak membaca di belakang imam secara

mutlak disandaxkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Makki bin
Ibrahim dari Abu Hanifah, dari Musa bin Abu Anbasah, dari Abdullatr
bin Syaddad, dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

"Barangsiapa shalat di belakang imam maka bacaan imam
adalah bacaannya."

Hadits serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi
SAW.

Diriwayatkan dari Umran bin Hushain, ia berkata, 'Trlabi SAW
mengimami jamaah, dan ada seseorang membaca di belakang beliau.
Setelah shalat usai, beliau bertanya, 'Siapa tadi yang mengganggu
(bacaon) surahku?' Beliau lalu melarang membaca di belakang
imam."

iit;{ at;Lg 7cy;*b *;
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Diriwayatkan dari Abu Darda, bahwa Rasulullatr sAw

ditanya, *Apakah setiap shalat itu ada bacaannya?" Rasulullah sAw

menjawab, ,,Ya.,, Seorang Anshar lalu bertany4 "wajibkatr itu?"

Rasulullah SAW lalu bersabda kepadakrl saat ittr aku berada paling

dekat dengan beliau, "TidaHah aht melilut imam letika mengimami

jamaah melainkan (bacaarmya) telah mencuhtpi merekn'"

Diriwayatkan dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

it;, or<,Lf 11 Lt+ q 7.' it, q.t ti't P,:"

"Boangsialn stula fut tifuk membaca Al Faatilw" di

dalamnya, maka shalanya tidak sempwno, kccuali berada di

belalmng imarn."

Bacaan imam menjamin bacaan makrnum. Pengusung

pendapat ini menyatakan, ultu karena bacaan imam adalatr bacaan,

maka kewajiban membaca makmum gugur, sama seperti membaca

snralr pada shalat jahriyah atau rakaat bagi makmum masbuq."

Sementara ifit satrabat-satrabat kami berhujjatr dengan saffia

Rasulullah SAW:

erjfi?L.?h l?.i>a,t
"Tidak ada stalat bagi yang titlok membaca Al Faatihah'" ([IR'

Al Bulhari dan Muslim)

Hadits tersebut sudah sering dijelaskan sebelumnya. Ini

bersifat umgm bagi setiap orang yang shalat, sementara

pengkhusgsannya secara tegas untgk selain makmum tidak ada,

sehingga tetap berlaku secara umum. Juga berhuiiatr dengan hadits

LJbadah bin Ash-Shamit yang disebutkan penulis di atas, yaitu,

"Rasulullatl SAW mengimami kami shalat Subuh, lalu bacaan terasa

berat oleh beliau. Setelatr gsai, beliau bersabda, 'Sungguh, aht lihat

t,
,y
,Clt,
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lralialt membaca di belakang imam lwlian'. Kami menjawab, 'Demi
Allah, benar watrai Rasulullah'. Beliau kemudian bersabda, 'Jangan
membaca lrBcuali ummul Kitab, karena sesungguhnya tidak ada
shalat bagr yang tidak membacanya'." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi,
Ad-Daraquthni, Al Baihaqi, dan lainnya). At-Tirmidzi berkata,
"Hadits hasan." Ad-Daraquthni berkata, ..Sanadnya hasan.,, Al
Khaththabi berkata, "sanadnya bagus, tidak ada perawi yang
terkoreksi."

Bila ada yang berkata, "Hadits ini dari riwayat Muhammad bin
Ishaq bin sayyar, dari Makhul. Muhammad bin Ishaq adalah pemalsu
hadits. Pemalsu hadits, bila berkata dalam sebuah riwayat, 'dari si
fulan, dari'si fulan' maka riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjatr,
menurut seluruh ahli hadits.'

Jawabannya adalatr: Ad-Daraquthni
meriwayatkannya dengan sanad mereka berdua
berkata: Makhul menceritakan kepadaku
menyebutkan hadits tadi.

Ad-Daraquthni berkomentar tentang
"Sanadnya hasan."

' seperti diketatrui dari kaidah atrri hadits bahwa pemalsu hadits
bila meriwayatkan hadits dari dua jalur sanad dan pada salah satunya
ia menyatakan "dari si fulan dan si furan" sementara pada jalur sanad
lainnya menyatakan "si fulan menceritakan kepadaku,, atau ..si fulan
mengabarkan kepadaku" maka kedua jahn sanad tersebut shahih dan
diputuskan haditsnya tersambung. Kaidatr ini berlaku di sini.

Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari beberapa jalw sanad,
dan seperti itu juga Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi. sebagian sanad
menyebutkan: Rasulullah sAw shalat mengimami kami pada shalat
jahriyah,lalu beliau bersabda, "Jangan ada salah seorang dari kalian
membaca bila aht mengeraskan bacaan, kecuali (Jmmul eur'an.-

dan Al Baihaqi
dari Ibnu Ishaq, ia

demikian, lalu ia

sanad hadits ini,
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Al Baihaqi berkata selepas menyebutkan riwayat ini, "Hadits

iutr stahih dari Ubadatr, dari Nabi SAW, dan memiliki banyak saksi

P€nguat."

Setelatr itu Al Baihaqi meriwayatkan hadits-hadits penguat

yang dimaksud.

Al Baihaqi dan lainnya berhujjatr dengan hadits Abu Hurairatr,

bahwa Nabi SAW bersabda:

tk'r til: L,+,g trir i\wl:A'f i* * ;-',-.* 
€.A)Y;t4utt6)i it.,t orS; C\;;:; ,ftr'J*

j:s hr jti J'4 *i g"\t ;* y, J;"*+ ;y
Jv tlv Jl, 6 q#.) fu.,5* ,;t q i>'ia i^3
Su $r, q* G.*;t;; ilr iv',;ti"ot ),ar i*lr

97 $! Su riY.re*.,* ;'f jr ii'r ;v ,s')t f1t
't(l ,lu riV Le*';y;Ti";'$3q* *.* Sv ,-'"'st

6tiJt- i e#s Lf* ,;t ,i r-ii iti irr,u !)e, rx

-i'di'r-$l u$ uto'raAt arlst 69r Ju

.JL 6 g;1,i,!.2 rt#.ti; Sui,:r:,$'t # *iadt
,,Barangsiapa shalat tanpa membaca Al Faatihah maka

s lwl atny a t i dak s e mPur no -"

Rasulullatr SAW mengucapkannya sebanyak tiga kali'

Lalu dikatakan kepada Abu Hurairah, "Kami berada di belakang

imam.,, Abu Htrairatr kemudian berkata, 'oBacalah sendiri,

karena aku pernah mendengar Rasulullah sAw bersabda, 'Allah

SWberfirman,"AhtmembagishalatantaraAhtdengan
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hamba-Ku dua bagian, dan untuk hamba-Ku yang ia minta. Bila
hamba-Ku mengucapkan, 'segala puji bagi Allah, Rabb semesta
alam', maka Aht berlirman, 'Hamba-Ku memuji-Ku,. Bila, ia

. ,mengucapkan; 'Maha Pemurah lagi Maha penyayang,, makn
Afu berfirman, 'Hamba-Ku menyanjung-Ku,. Bila ia
mengucaplan, 'Yang menguasai Hari pembalason,, maka Aku
ber/irman, 'Hamba-Ku mengagungkan-Ku,. Bila ia membaca,
'Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kcpada Engkau
lrami meminta pertolongan', maka Allah berfirman, ,Ini antara
Aht dengan hamba-Ku, dan bagi h,amba-Ku yang ia minta,. Bila
ia membaca, 'TunjuHlah kami jalan yang lurus, (yain) jalan
orang'orang yang teloh Engkau beri nibtnt kepada mereka,
bulran (ialan) mereko yang dimurkai dan bukan (pula jalan)
merelra yang sesat', maka Aht berfirman, ,Ini untuk hamba-Ku
dan bagi hamba-Ku yang ia minta'. " (HR. Muslim)

Hadits tersebut telah dijelaskan sebelumnya dalam bab:
Kewajiban membaca Al Faatihatr

Sahabat-sahabat kami menjelaskan secara panjang Iebar
masalah ini dalam pengambilan dalil, rulmun yang telatr kami sebut ini
sepertinya cukup.

Jawaban untuk hadits-hadits yang dijadikan hujjah bagi
kalangan yang menggugurkan bacaan datam shalat yaitu: Semuanya
hadits dha'tf dan tidak ada yang shahih dari Rasulullah sAw.
Sebagiannyamauquf, ada yang mursal, dan yang lainilha,if.

Al Baihaqi telah menjelaskan cacat semua hadits tersebut, dan
Al Baihaqi menjelaskan bahwa semuanya dha,if.

sahabat-sahabat kami menanggapi hadits pertama: Andai pun
shahih, tetap harus diartikan untuk makmum masbuq atau bacaan
surah setelah Al Faatihah, guna menyatukan berbagai dalil yang ada.
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Jawaban untuk bacaan surah yaitu: Bacaan sgratr adalah sunah,

kemudian ditinggalkan karena mendengarkan bacaan Al Qur'an, tidak

s€eerti Al Faatihah.

Jawaban trntuk rakTt bagi makmum masbuq yaitu: Rakaat

bagi makmum masbuq gugur sebagai bentuk keringanan baginya

karena banyaknya keperluan.

Kalangan yang berpendapat batrwa membacanya dalam shalat

sirriyah saja, bukan dalam shalat iahriyah, bersandar pada firman

AUah SWT, "Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah

baik-bailc, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu .mendapat

rahmat. " (Qs. Al A'raaf Ul:. 20a)

Asy-Syaf i menjelaskan dalam pendapat lamanya, "Menurut

kami ini berkenaan dengan bacaan yang terdengar secara khusus."

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari RA, ia berkata,
*Rasulullatr SAW menjelaskan Sunnah-sunnatr kepada kami, dan

mengajari kami shalat. Beliau bersabdq 'Luruskan shaf ftemudian

hendaHah salah seorang dari lcalian mengimami. Bila imam takbir

maka takbirlah dan bila imam membaca malca diamlah'." (HR.

Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah

SAW bersabda:

"sesungguhnya imqm itu diiadikan untuk diifuti. Bila ia takbir

maka takbtirlah dan bila imam membaca maka diamlah." ([JR.

Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i).

Muslim bin Al Haiiaj dalarn kitab shahihnya ditanya tentang

hadits dari Abu Hurairatr tersebut, lalu ia menjawab, "Menurutku

hadits tersebut shahih." Ia ditanya, "Kenapa tidak kau taruh dalam

kitab shahih?* Muslim menjawab, *Tidak semua hadits yang

t#t?;$;:t:K'3tty y)'Vil.i,rli # c\
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mennrutku shahih aku taruh dalam Y,rtab shahih int. Hadits yang aku

taruh dalam kitab shahih adalah hadits yang telatr disepakati

keshahihannya."

rJuga bersandar pada hadits Ibnu Ukaimah dari Abu Hurairatr,
ia berkata, "Seusai shalat jahriyoh Rasulullah SAW bertzrrya. 'Apa
ada seseorang dari kalian yang me:mbaca bersamatht?' Seseorang

menjawab, 'Ya, wahai Rasulullatr'. Rasulullah SAW lalu bersabda,

'Kenapa aht disaingi (saat membaca) Al Qur'an?' Orang-orang pun
berhenti membaca bersama Rasulullah sAw dalam shalat-shalat
jahriyah ketika mereka mendengar sabda itu dari Rasulullatr SAW.,,
Hadits ini telatr dijelaskan sebelumnya.

Sahabat-sahabat kami berhujjatr dengan hadits-hadits
sebelumnya yang digunakan untuk membantah pendapat yang
melarang membaca di belakang imam secara mutlak.

Jawaban untuk ayat tersebut, yang dijadikan dalil:

Pertama: Imam dianjurkan diam sesaat setelah membaca Al
Faatihah selama waktu yang diperlukan bagi makmum untuk
membaca Al Faatihah, sebagaimana disebutkan tidak lama
sebelumnya, dan di sana telatr kami sebutkan dalilnya berupa hadits
slwhih. Dengan demikian, tidak ada halangan bagi makmum untuk
membaca Al Faatihatr

Kedua: Bacaan yang diperintahkan ager kita diam dan
mendengarnya adalatr bacaan surah, seperti itu juga Al Faatihatr bila
imam diam setelatr membaca Al Faatihatr. Ini bila kita terima bahwa
yang dimaksudkan ayat tersebut adalatr ketika Al eur'an dibaca.
Inilah pendapat yang saya yakini kuat. Bila pun tidak demikian, kami
meriwayatkan dari Mujatrid dan lpnnya batrwa ayat ini turun
berkenaan dengan khutbatr, dan khutbah disebutkan di dalamnya ayat
Al Qur'an, karena di dalamnya mengandung bacaan Al eur'an.

696 fl Al Majmu'SyarahAt Muhadzdzab



Kami juga meriwayatkan dalam Sunan Al Baihaqi dari Abu

Hurairatr dan Mu'awiyah, keduanya berkata "Tadinya orang-orang

berbicara saat shalat, kemudian ayat ini turun-"

Jawaban untuk hadits *bila ia (imam) membaca, diamlah":

Pertama: Dua poin yang telatr kami sebutkan sebelumnya pada

jawaban untuk ayat..

Kedua: Lafazh ini tidak shahih dari Nabi. Pendapat ini dipilih

oleh Al Baihaqi.

Abu Daud menjelaskan dalam sunannya, "Lafazh ini tidak

terpelihara."

Setelatr itu Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Hafizh Abu Ali
An-Naisaburi, ia berkata, "Lafa^ini tidak terPelihara.'

Seluruh murid Qatadatr tidak sejalur dengan At-Taimi dalam

tambatran lafa*tersebut. Setelatr itu ia meriwayatkan dari Yatrya bin

Ma'in dan Abu Hatim Ar-Razi, keduanya berkata, *Tidak teqaga."

Yatrya bin Ma'in berkata, "Bukan apa'apa-"

Al Baihaqi menyebutkan jalur-jalur sanad plus cacatnya secara

keselunrhan.

Tiga jawaban untuk hadits Az'Zrfrn dari Abu Ukaimah

"kcnapa aht disaingi (saat membaca) Al Qtr'an?

Pertama dankcdua: Sama seperti dua jawaban sebelumnya.

Ketiga: Hadits ht dha'if, karena Ibnu Ukaimatr majhut (tidak

diketatrui kondisinya), seperti dijelaskan sebelumnya.

Al Baihaqi berkata, *Ibnu Ukaimah maihul (tidak diketahui

kondisinya). Ia hanya menyampaikan hadits ini dan tidak ada yang

meriwayatkan hadits tersebut darinya selain Az-Ztthi. Az-ZUhri tidak

banyak tatru tentang Ibnu Ukaimatr selain bahwa ia mengetatruinya

meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib."
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Selanjutnya Al Baihaqi menyampaikan dengan sanadnya dari
Al Humaidi, guru AI Bukhari, "Ia berkata tentang hadits Ibnu
Ukaimatr, 'Ini adalatr hadits orang yang hanya diriwayatkan oleh Az-
Zuhri dari dia'."

Alasan lain: Para hafizh dari kalangan datrulu dan terakhir
sepakat bahwa tambatran pada riwayat ini ("lalu orang-orang berhenti
membaca bersama Rasulullah sAw dalam shalat jahriyah') bukanlah
perkataan Abu Hurairah, tapi perkataan Az-Zlrhi yang diselipkan
dalam hadits. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini bagi
mereka.

Al Auza'i, Muhammad bin yatrya Adz-Dzuhali (guru Al
Bukhari dan Imam penduduk Naisabur) mengatakan demikian.

Al Bukhari datam At-Tarikh, Abu Daud dalam As-Sunan, Al
Khaththabi, Al Baihaqi, dan lainnya, juga menyatakan demikian.

Al Baihaqi meriwayatkannya dari Abdullah bin Buhainah
sama seperti riwayat Ibnu ukaimah dari Abu Hurairah. Ia kemudian
meriwayatkan dari Al Hafizh Ya'qub bin Sufyan. Al Baihaqi berkata,
"Ini jelas salah."

29. Asy-Syirazi berkata: Setelah membaca Al Faatihah,
mengucapkan amin. rni sunnah berdasarkan riwayat yang
mengatakan bahwa Nabi SAW mengucapkan amin, dan
bersabda:

,bf al|,jJ?rKt:k
" S h alatloh s ebagaimana hamu melihathu s h alat. "

Bila sebagai imam maka ia mengucapkan amin, kemudian
diikuti makmum. Ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA,
bahwa Nabi SAril bersabda:
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'w:e 4L At, * *k;:6 ^<qit"o$ 
tsii itl\i ;11 6l

*;'u?t6 6 d|F *rA,
"Bila imam mengucapkan amin maka ucapfonlah amin, karena

sesungguhnya malaikat mengucapkan amin lantaran ucapan amin

iman. fadi, barangsiapa ucapan artnnya bertepatan dengan

ucapan aminnya malaikat, maka diampunilah dosanya yang telah

lalun

BiIa dalam shalat iahriyah, imam mengeraskan ucapan

amin Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Bila imam

mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Andai imam tidak

membaca amin dengan suam keras, maka Nabi sAw pasti tidak

akan mengaitkan ucapan aminmsll<mum dengan ucapannya. Juga

karena ucapan artn mengikuti AI Faatihah, sehingga hukumnya

sama seperti hukum At Faatihah dalam hal dikeraskan, sama

seperti bacaan surah.

Bagi makmum, disebutkan dalam pendapat baru, "Tidak
mengeraskan.l' sementara dalam pendapet lama disebutkan,

"Mcngcnslun.tt

I)i antara sahabat ktmi ada yeng mcEgemukakan kedua

pendepat bcrikut:

Pertarnaz Makmum mengucepkan ur,in dengan suara

keras. Ini berdasarkan riwayat Atha: Ibnu Az'Zu;bfir

mengucapkan aminrlalu orang-orang yang shalat di belakangnya

mengucaplan aminrhingga masiid bergemuluh.

Keduaz Makmum tidak mengeraskan uctpan amin, karena

ini merupakan bacaan sunah dalam shalat, sehingga makmum

tidak perlu mengucapkannya dengan suam keras, sama seperti

takbir.
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Ada juga yang berpendapat, "BiIa masjidnya kecil dan
ueapan amin imam terdengar oleh seluruh jamaah, maka imam
tidak perlu mengucapkannya dengan suara keras. Namun bila
masjidnya besar maka imam perlu mengucapkannya dengan
suara keras, agar terdengar oleh semua jamaah. Kedua pendapat
dialihkan pada kedua kondisi ini. BiIa imam rupa membaca amin,
maka makmum mengucapl<an amin dengan suara keras agar
imam mendengar, kemudian mengucapkannya.

Penjelasan:

Pendapat yang saya pilih adalatr pendapat yang
mengedepankan hadits-hadits tentang ucapan amin. Dengan demikian,
penjelasan yang dikemukakan oleh penulis dan lainnya tercapai. Juga
masalah lain yang memerlukan dalil yang akan kami sebutkan
berikutnya. Diantaranya yaitu:

Diriwayatkan dari Abu Hurairarr RA, batrwa Rasulullah sAw
bersabda:

tt'i i *. "rt'wV eis etr';, fri 6iG iyli ,)l i1
,i , .r,.

t) ,y ?fi
"Bila imam mengucapkan amin maka ucaplranlah amin, karena

s e sungguhnya b arangs iapa uc apan aninnya b ertepatan dengon
ucapqn aminnya malaikat, maka diampunilah dosanya yang
telah lalu." (HR. Al Bukhari, Muslim, Malik dalarn Al
Muwattha', Abu Daud, dan At-Tirmidzi)

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullatr sAw
bersabda:

L 'rits op wT ,r3r CWr Uu .wr 
€'r;

tt niui idi,s?\i
| ,su tit

LirGl
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,,Bila salah seorang dari tralian mengucaplan amin maka

malail<at yang ada di longit mengucapkan amin. Bila salah

satunya bertepatan dengan yang lain makn diampunilah

dosanya yang telah lalz.' (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Muslim menambahkan dalam salah satu riwayatnya:

UY ;yt d *'i,:r:, r', # 7 Nt f i:')i,ls ri1.

ryt A it6 6 { i -,k>,J"sti'; t'; ,}0 ,y
*Bila imam mengucapkan tcor(ol' lt '# vfrnt p1 

^uku
ucaplranlah amin, karena sesungguhrrya barangsiapa ucapan

aminnya bertepatan dengan ucap(m amin malaikat, maka

diampunilah dosanya yang telah lalu." (IIR. Al Buklrari dan

Muslim). Ini lafazh Al Bukhari .LatazhMuslim menyebutkan:

' 'o-b'; Jt r'iAt li # *rb;st *'urt;sr Jv tit

it'u ?'6 6 {1* ,tfut ,,Ii ,S'; i'; gt} ;Ei
*Bila pembaca mengucopkan tUgft 'tt'q,:f- 'ai'aXSt ,*), totu

orang Wng di belakangnya mengucapkanr amin, don ucapanrrya

bertepatan dengan ucapan penghwti langit (malailcat), maka

diamptmil ah dos wtya yang telah lalu. "

Juga diriwayatkan daxi Abu Hprairah, bahwa Rasulullatt

bersaMa:

'w* qV A,t';r ;.i'igql:,Jlt'..tr1 51C "rsr6t ,]1 6t

it,.u?"-6 6 d'r' -i<Yit

"Bila pembaca mengucaPkan i*i, ^o*o 
ucapkanlah omin,

lrareina sesungguhrrya malaikat mengamini. Barangsiapa

ucapan aminnya'bertepatan dengan ucapan amin mqlaikat,

Al Majmu'SyarahAt Muhadzdzaa ll ZOf



maka diampunilah dosanya yang telah lalu.', (HR. Al Bukhari,
dalam shahihnya, bab: Doa)

Diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr RA, ia berkata: Aku
mendengar Nabi SAW membaca OfU' 1t # ,.ajia,jJt 7*) tutu
beliau mengucapkan amin, beliau memanjangkan suaranya. (HR. Abu
Daud dan At-Tirmidzi). At-Tirmidzi berkata, .,Hadits hasan.,,

Riwayat Abu Daud menyebutkan, ..Beliau mengeraskan
suaranya." sanadnya hasan dan seluruh perawinya tepercaya, kecuali
Muhammad bin Katsir Al Abdi, Ibnu Ma'in mengoreksinya,
sementara ahli hadits lain menyatakan ia perawi yang tepercaya. Al
Baihaqi dan Nuhaik meriwayatkan haditsnya untuk memuliakan serta
menyatakan batrwa ia perawi yang tepercaya. seperti itu juga riwayat
Su&an Ats:Tsauri dari salamatr bin Kuhail, dari Anbas, dari wa'il bin
Hujr. syu'bah juga meriwayatkannya dari Salamah, namun ada
perbedaan pada riwayatnya. Abu Al walid Ath-Thayalisi juga
meriwayatkan demikian

Abu Daud Ath-Thayalisi juga meriwayatkan hadits ini dari
Syu'bah, riwayatnya menyebutkan, "Beliau membaca amin dengan
suara lirih."

Mayoritas atrli hadits meriwayatkan dari Salamah dengan
sanadnya, mereka menyebutkan, "Beliau mengeraskan suaranya.,,

Al Bukhari menjelaskan dalam At-Tarikh: syu?bah salah, dan
yang benar yaitu, Rasulullah sAw membaca dengan suara keras.

At-Tirmidzi berkata, "Al Bukhari menyatakan batrwa hadits
Su&an lebih shahih daripada hadits Syu'bah dalam hal ini. Menurut
Al Bukh{iri, sufyan keliru. seperti itu juga yang dinyatakan Abu
zrx'ah Ar-Razi dari Abu Hurairah, ia berkata, ,setelah membaca
ummul Qur'an, Rasulullatr sAw mengeraskan suara, lalu
mengucapkan amin'-" (HR. Abu Daud Ath-Thayalisi dan Ad-
Daraquthni). Ad-Daraquthni berkat4 "Sanad hadits ini hasan, dan
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hadits ini lafazhnya." Al Hakim Abu Abdullah berkata, "Hadits ini

shahih;'

Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, "Setelah membaca ( i
coLU' li g ,a3lziitl,Rasulullatr SAW mengucapkan amii hingga

orang yang ada di dekat beliau di shaf pertama mendengarnya." (HR.

Ibnu Majatr, dengan tambalran, "hingga masjid bergemuruh

karenanya.")

Asy-Syaf i meriwayatkan dalam Al Umm:Al Hakam bin Abu

Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia

berkata, "Aku mendengar para Imam seperti Ibnu Az-Zubair dan

setelahnya mengucapkan amin. Begitu juga orang-orang yang ada di

belakangnya, hingga masj id menj adi bergemuruh."

Al Bukhari menjelaskan dalam kitab shahihnya, "Atsatr ini
berasal dari Ibnu Az-Znbur sebagai ulasan."

Al Bukhari berkata, "Atha berkata, 'Amin adalah doa. Ibnu Az-

Zttbur dan orang-orang yang shalat di belakangnya juga

mengucapkannya, hingga masj id menj adi bergemuruh' . "

Sebelumnya telah kami sebutkan, "IJlasan Al Bukhari yang

disebut dengan redaksi memastikan seperti ini beiarti menunjukkan

hadits tersebut shahih menurutnya dan menurut yang lain,"

Demikian ulasan singkat tentang hadits-hadits yang berkenaan

dengan pembatrasan ini.

Ada dua dialek masyhur untuk kalimat (.rrrT)'

Pertama: Dialek yang paling masyhur serta baik menurut

ulama adalah dengan memanjangkan huruf alif dan meringankah

hvruf mim. Seperti inilatr yang disebutkan dalarn banyak sekali

riwayat hadits.

Kedua: Huruf alif dipendekkan dan huruf mim diingankan,

seperti dituturkan oleh Tsa'lab dan lainny* Namun sekelompok
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fuqaha mengingkari hal itu, mereka menyatakan bahwa yang lazim
adalah dengan memanjangkan hurf alif. Bent* alif pendek hanya

disebutkan dalam syair. Tanggapan ini tidak benar, karena syair yang

menyebut (d#T) dengan huruf atdpetdek tidak benar untuk kategori
syair.

Al Wahidi meriwayatkan model dialek lain, yaitu dengan

memanjangkan huruf alif disefiai imalah dan meringankan hwlf mim.

Ia meriwayatkannya dari Hamzatr dan Al Kisa'i.

Al Wahidi juga meriwayatkan (drx/D dengan memanjangkan
huruf alif dan mentasydid huruf mim. Ia berkata, "Ini diriwayatkan
dari Al Hasan Al Bashri, Al Husain Abu Al Fadhl." Versi ini
diriwayatkan dari Ja'far Ash-Shadiq, bahwa arti (;4..T; adalah, kami
menuju kepada-Mu. Engkau Maha Mulia untuk menyia-nyiakan orang
yang menuju kepada-Mu.

Al Qadhi Iyadh juga meriwayatkan dengan huruf mim tasydid.
Hanya saja, riwayatini nyeleneh, munkat, dan tertolak.

Ibnu As-Sikit dan seluruh atrli bahasa menyatakan bahwa versi
tersebut adalatr kesalatran orang awam.

Sahabat-satrabat kami rnenyebutkan redaksi seperti ini salatr

dalam kitab-kitab madztrab.

Al Qadhi Husain menjelaskan dalam At-Ta'ljqr,Tidak boleh
mentasydid huruf rn irz. "

Mereka mengatakan batrwa itu merupakan kekeliruan pertama
yang terdengar dari Al Husain bin Al Fadhl Al Balkhi saat memasuki
Khurasan.

Penulis At-Tatimmah menyebutkan, "Tidak boleh tasydid. Bila
hwuf mim ditasydid dengan sengaja, maka shalat batal."

.:i, Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini rnenjelaskan dalam Ar
Tabshirah, "Syaikh Nashr Al Maqdisi menyatakan, 'Orang Arab tidak
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mengenal kata itu meski tidak membatalkan shalat dengan maksud

doa'." Ini lebih bagus dari pernyataan pemiliklr-Tatimmah.

Ahli bahasa menjelaskan: (uyT) adalatr dialek untuk kata yang

berarti kabulkan, seperti kata (a.r; merupakan dialek untuk arti diam.

Mereka menjelaskan, '(crT) harus diwaqafkan, karena kata ini

sama seperti aksen lain" Bila diberi harakat pada huruf terakhirnya dan

disambung dengan kata lain setelahnya, maka (gpT) harys difathah

pada harakat akhirnya lantaran bertemunya dua huruf mati. Adanya

tidak kasratr karena memberatkan harakat setelah huruf ya', seperti

fathatr pada kata (.r5l dan (cr-D."

Sementara itu, ulama berbeda pendapat tentang arti (;pT).

Jumhur atrli bahasa, ahli kata-kata asing, dan ahli fikih
menyatakan, "Artinya adalah, ya Allatr kabulkanlah.'

Pendapat lain menyatakan, 'Arti (!^.T; adalah, hendaknya

demikian."

Pendapat lain berkata, "Altinya yaitu, tunaikan."

Ada juga yang mengartikan, "Jangan Kau sia-siakan harapan

kami.'

Pendapat lain, ':Tidak ada yang mampu untuk itu selain-Mu."

Ada juga yang mengartikan, "(crT) adalatr stempel Allah SWT

untuk hamba-hamba-Nya sebagai pengusir bala dan musibah."

Ada juga yang menyatakar-r, "(crT) adalatr salah satu simpanan

fury, dan tidak ada yang mengaatrui artinya selain Allatl SWT."

Ada yang berkata, "(qrT) adalah nama Allah SWT."

Pendapat terakhir sangat lemah.

Masih banyak lagi pendapat lain dengan arti yang berbeda.
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Redaksi Qil) )a\n'ttt ,j;) dengan fathah pada kedua huruf
lam dar. jim nsydid artinya adalah suara-suara bercarnpur dan
menyatu.

Dalam redaksi "karena amin mengikuti Al Faatihatr, maka
hukumnya sama seperti Al Faatihah dalam hal dibaca dengan suara

keras", kata "mengikuti" mengecualikan doa istiftah.

. Tentang redaksi "karena amin adalah dzikir sunah dalam

shalat, maka makmum tidak membacanya dengan suara keras" Al
Qal' i menj elaskan, "Kata'shalat' mengeoualikan adzan'. "

Andai redaksi "dzikir sunah dan tidak berpengaruh" dibuang,
alasannya tetap tidak terbantahkan. Penulis menyebut redaksi ini
untuk mendekatkan persamaan antara asal dengan cabang.

Tentang redaksi "bila imam lupa tidak membaca amin maka
makmum mengucapkan amin", maka yang seharusnya adalah, "bila
imam meninggalkan ucapan amin", supaya mencakup sengaja dan

lupa saat tidak membaca amin, karena hukumnya tidak berbeda,

seperti yang akan kami jelaskan nanti.

Demikian pula yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam Al
'Umm, 

"Bila imam meninggalkan ucapan omin."

Atha 
-perawi 

hadits- yang dimaksud adalah Atha bin Abu
Rabah. Biografinya telatr kami sebutkan sebelumnya dalam bab: Haid.

lbnu Az-Zubair adalatr Abu Khubaib. Namanya yaitu Abu
Balrr bin Abdullah bin Az-Zlbair bin Awam Al Qurasy Al Asadi.
Ibunya bernama Asma binti Abu Bakar Ash-shiddiq RA. Ia adalah
anak pertama yang latrir setelah hijrah, dua puluh bulan pasca hijrah.
Pendapat lain menyebutkan pada tatrun pertama hijriyatr. Ia rajin
puasa dan shalat qiyamullail, sangat menyambung tali silaturrahim,
fasih berbicara, serta seorang pemberani. Ia menjabat sebagai khilafah
selama tujuh tatrun. Ia dibunuh oleh Al Haiiaj pada tatrun 73 H, di
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Makkah. Pendapat lain menyebut pada tatrun 72 H. Semoga Allah

SWT meridhainya.

Mrsdrh:

Terdapat beberapa hukum dalam masalah ini:

Pertama: Mengucapkan amin snnah hukumnya bagi setiap

orang yang shalat seusai membaca-Al Faatihah, baik imam maupun

makmum, orang yang shalat sendirian, baik lelaki maupun

perempuan, baik anak-anak maupun orang dewas4 baik orang yang

shalat berdiri, duduk, maupun berbaring, baik orang yang shalat

fardhu maupun sunah, baik shalat jahriyah maupun siruiyah.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini bagi sahabat-

sahabat kami, mereka berkata, "Disunahkan mengucapkan amin setiap

kali usai membaca Al Faatihah, baik di dalam maupun di luar shalat."

Al Wahidi berkata, "I.{amun lebih dianjurkan dalam shalat."

Kedua: Dalarn shalat sirriyah, imam dan lainnya mengucapkan

amin dengan suara lirih mengikuti bacaannya, sedangkan dalam shalat

jahriyah, makmum dianjurkan mengucapkan amin dengan suara

keras.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, seperti

dinyatakan oleh Asy-Syaf i.

Satrabat-satrabat kami menyepakati hal itu berdasarkan hadits-

hadits sebelumnya.

Ulasan Al Qadhi Husain mengisyaratkan adanya pendapat lain.

Kekeliruan ini jelas berasal dari penggandabuku.

Bagi orang yang shalat sendirian, jumhur fuqaha memastikan

ia dianjurkan mengeraskan ucapan amin sama seperti imam..Mereka

yang menyatakan pendapat ini diantaranya Al Bandaniji dan
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Muhamili dalam Al Majmu' dan Al Muqni', Syaikh Nashr, penulis l/
Uddah,Al Baghawi, penulis Al Bayan,Ar-Rafi'I, dan lainnya.

Ulasan Al Qadhi Husain menyebutkan, "Orang yarrg shalat
sendirian mengucapkan amin dengan suara lirih.' pendapat ini
nyeleneh dan lemah.

Berkenaan dengan makmum, penulis dan mayoritai sahabat-
sahabat kami menyatakan, "Asy-syaf i menyebutkan dalam pendapat
baru, 'Makmum tidak mengeraskan amin'. Sementara dalam pendapat
lama, 'Makmum mengeraskan amin'. Ini juga jelas kekeliruan itu
berasal dari penukil buku atau dari pihak penulis, karena Asy-syaf i
dalam Al Mukhtashar menyebutkan pendapat banr, ,Imam

mengeraskan ucapan amin sementara orang yang ada di belakangnya
cukup membaca lirih'."

Disebutkan dulq, Al Umm, "fmam mengucapkan amin dengan
suara keras. Saat imam mengucapkannya, makmum furut
mengucapkannya namun dengan suara lirih, kira-kira terdengar oleh
diri sendiri. Aku tidak suka makmum mengucapkan amin dengan
suara keras. Namun bila makmum melakukannya, maka tidak ada
sanksi apa prm bagrnya."

Demikian teks Asy-Syafi,i secara sama persisnya.
Kemungkinan Al Qadhi Husain melihat teks berbeda di tempat lain
dalam pendapat baru Imam Asy-Syaf i.

Dalam hal ini satrabat-sahabat kami berbedapendapat:

Pertama: Ini merupakan pendapat yang paling kuat dan
masyhur, ada dua pendapat, seperti dikemukakan oleh jumhur ulama:

l. Imam mengeraskan amin.

2. Imam membaca lirih.
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Al Mawardi menjelaskan, "Itu merupakan riwayat Abu Ishaq

Al Marwazi dan Ibnu Abi Hurairatr. Imam Al Haramain dan Al
Ghazali menukilnya dalam Al Basith dari sahabat-sahabat kami."

Kedua: Imam mengeraskan amin. Hanya ada satu pendapat.

Ketiga: Bila jamaatrrya banyak dan masjidnya besar, maka

imam mengeraskan amin, namun bila jamaahnya sedikit dan

masjidnya kpcil, maka imam membacanya lirih.

Keempat: Bila imam tidak membaca dengan suara keras, maka

makmum membaca dengan swua keras. Sedangkan bila imam

membaca dengan suara keras, maka ada dua pendapat yang dituturkan

oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan lafumya.

Pendapat paling kuat dari segi hujjatr yatu, irham mengeraskan

ucapan amin. Mereka yang menguatkan pendapat ini adalah penulis

dalam At-Tanbih, Al Ghazali dalam Al Wajiz, Al Baghawi, Ar-Rafi'i,
dan lainnya. Muhamili dalam Al Muqni'dan lainnya memastikan

demikian.

Dengan demikian, masalatr ini termasuk dalam fat'wa yang

dituturkan di dalam pendapat lama milik Imam Asy-Syafi'I, seperti

dijelaskan dalam awal penjelasan ini.

Perbedaan pendapat berlaku bila imam mengucapkan amirt,

sementara bila imam tidak mengucapkan amin. Bila memang

demikian, maka makmum dianjurkan membaca amin dengan suara

keras. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Asy-Syaf i menyatakan demikian dalam Al Umm dan

disepakati oleh satrabat-satrabat kami, agar imam mendengar lalu

mengucapkannya.

Satrabat-satrabat kami berkata, "Jika imam tidak

mengucapkannya karena sengaja atau lup4 maka makmum dianjurkan

rurtuk mengeraskan amin."
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Mereka yang menyatakan tidak ada perbedaan antara tidak
membaca amin secara sengaja atau lupa bagi imam diantaranya
Syaikh Abu Hamid dalamlr-Ta'ltq.

Seperti itulah kesimpulan teks Asy-Syafi,i dalam Al (Jmm,

karena di sana disebutkan, "Bila imam tidak mengucapkan amin maka
orang yang ada di belakangnya mengucapkan amin dengan suara
keras agar imam mendengamya, ytrtg diharapkan imam akan ingat,
kemudian mengucapkannya. Makmum tidak meninggalkan ucapan
amin hanya karena imam tidak mengucapkannya, sebagaimana bila
irnam tidak bertakbir dan salam, maka makmum tetap tidak boleh
meninggalkannya. Demikian pernyataan Asy-Syaf i.

Ketiga, ucapan amin makmum dianjurkan untuk diucapkan
bersamaan dengan ucapan amin imam, tidak sebelum atau
sesudatrnya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

tt o ?k c'i i *>at4\ rr? Av ,>.,

"Jadi, barangsiapa ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan
amin malaikat, maka diampunilah dosanyayang telah lalu."

Dengan demikian, jika ucapan amin imam, makmum, dan
malaikat secara bersamaan, maka dosanya yang telatr lalu akan
diampuninya.

Mereka yang menyatakan demikian di antara sahabat kami
adalah syaikh Abu Muharnmad AI Juwaini dan anaknya (Imam Al
Haramain) serta kedua sahabatnya (Al Ghazali) dalam beberapa
tulisannya. Seperti itu juga Ar-Rafi,i.

Penulis mengisyaratkan demikian dengan penjelasannya,
"Makmum mengucapkan amin bersama imam.,,

.,.; Satrabat-sahabat kami berkata" "Bila ketinggalan amin maka
makmum mengucapkannya setelah imam.,'
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Imam Al Haramain . berkata, "Guruku berkata 'Tidak

dianjurkan membarengi imam dalam apa pun juga selain ucapan

afnin'.?'

Imam Al Haramain meneruskan, "Alasan membarengi ucapan

amin imam yaitu, janraah tidak mengucapkqn amin,karena ucapan

amin imam, tapi mereka mengamini bacaar-r imam saat imam selesai

membaca Al Faatihah." 
,

Bila ada yang menyatakan, "Itu tidak sesuai dengan saMa

Rasulullatt SAW:

6:tiiufi ,jf $r

'Bila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin'."

Jawabannya yaitu: Disebutkan dalam hadits lain:

"-:;ti |$ tii atZ:t ri # ,+rL;st f ?tl\i JG $t

y:t'u ?'fr 6li i -5s.t:'Jrti'; t'; AV y
*Bila imam *"'ngrropl*n ll$tb|t lt't W 'aSiz&r i; maka

ucaplranlah amin, karena sesungguhnya barangsiapa ucapan

aminnya bertepatan dengan ucapan amin malaikat, maka

diampunilah dosartya yang telah lalu. "

Keduanya tertera dalam Ash-slmhihain, seperti dijelaskan

sebelumnya, maka keduanya harus disatukan. Hadits pertama

diartikan bahwa maksudnya yaitu, bila imam hendak mengucapkan

atmin malr.a ucapkanlah amin, gtria menyatukan kedua hadits tersebut. .

Al Khaththabi dan lainnya berkata, "Ini sama seperti kalimat

'bila pemimpin berangkat maka berangkatlatr'. Artinya, bila pemimpin

bersiap-siap berangkat, maka bersia-siaplah berangkat, agar kalian

berangkat bersarna-sama dengan pemimpin. Penjelasannya disebutkan

dalam hadits lain:
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'* ,rt, ;)g'w\ ,,t3jt ,r:ri;):Jr uti 'w\ 
€;f,j su rs1

LirJ-l

'Bila salah seorang dari kalian mengucapkan amin, maka
malaikat yang ada di langit mengucapkan amin. Bila salah
satunya bertepatan dengan yang lain, maka diampunilah
dosanya yang telah lalu'."

Zhahir perintah menunjukkan amin diucapkan secara

bersamaan pada waktu yang sama. Inilah langkah untuk menyatukan
dalil-dalil yang ada.

Al Khaththabi dan fuqatra lain telah meqielaskan artinya.

Cabang: Asy-Syaf i menyebutkan dalam Al (Jmm, ,,Amin

hanya diucapkan setelatr membaca ummul Qur'an (Al Faatihatr). Bila
armintidakdiucapkan, maka tidak perlu diqadha di bagian lain."

Sahabat-sahabat kami berkata, "Bila amin tidak diucapkan
hingga sibuk dengan yang lain, maka seseorang tidak perlu kembali
lagi untuk mengulang."

Penulis Al Hawi menjelaskan, "Bila amin ndak diucapkan
karena lupa sebelum membaca surah, maka ia harus mengucapkarmya.
Namu bila baru teringat saat nrku, maka ia tidak perlu
mengucapkannya."

Permasalatrannya, bila baru teringat saat membaca surah, maka
hanrskatr mengucapkannya? Ada dua pendapat, sama seperti dua
pendapat tentang orang yang lupa tidak benakbir pada shalat Id
hingga mulai membaca. Asy-syasyi menyebutkan dua pendapat ini:

Pertama: Imam tidak mengucapkan amin.Ini pendapat yang
kuat' Asy-syasyi memastikan pendapat ini dan inilah zhatrir teks Asy-
Syafi'i yang telah kami sebutkan tadi.

it n ?!ur 6'i'r',rili
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' Al Baghawi menjelaskan, "Bila inatcmum membaca' Al

Faatihah bersama imam, lalu makmum' selesai terlebih dahulu

sebelum imam menuntaskan Al Faatihatr, maka lebih baik makmum

tidak mengucapkan amin terlebih dahulu hingga imam mengucapkan

amin."

Penjelasan Al Baghawi tersebut perlu diteliti.

Kedua: Makmum mengucapk an aminuntuk bacaannya sendiri,

kemudian mengucapkan amin lagi untuk ucapan arnin imam- lni
pendapat terbaik dan paling kuat.

As-sarkhasi menjelaskan dalam Al Amali, "Bila makmum

mengucapk an amin karena ucapan amin imatrr, kemudian makmum

membaca Al Faatihatr, maka ia mengucapkan amin lagi untuk

bacaannya sendiri tersebut. Andai makmum dan imam menyelesaikan

bacaan Al Faatihatr secara bersamaan, maka makmum cukup

mengucapkan amin sekali."

Cabang: Satrabat-satrabat kami atau sekelompgk dari mereka

menyebutkan, "Dianjurkan tidak menyambung ucapan amin langsxrg

setelah membaca (i&lt Ii), n"t rrtt diam sesaat, agar diketahui

balrwa aminbvkanbagran dari Al Faatihatr."

Masalah tersebut memiliki contoh serupa lainnya dalam sunatt

yang akan Anda ketahui dibagiannya tersendti

, Mereka yang menganjurkan diam sesaat setelah membaca Al
Faatihah sebelum mengucapkan amin adalah Al Qadhi Husain dalam

At-Ta'liq, Abu Al Hasan Al Wahidi dalam Al Basith, Al Baghawi

dalam At-Tahdzib, penulis Al Bayan, dan Ar-Rafi'i.

Sementara itu, pernyataan Imam Al Haramain "mengirirn

ucapan omin" bisa diartikan sesuai dengan ucapan amin jamaah darr

artinya tidak diam terlalu lama.
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Cabang: Sunnah dalam mengamini adalah mengucapkan
amin. Penjelasan mengenai dialeknya teratr disinggung sebelumnya,
dan dialek terbaik adalah dengan memanjangkan huruf alif darr
meringankan huruf mim. Seperti inilah yang disebutkan dalam
riwayat-riwayat hadits

Asy,Syaf i menjelaskan dalarn At (Jmm, ,Jika seseorang
mengucapkan (idr.lr ./J .IrT) dan bacaan serupa, tetap diperbolehkan,
karena dzikir tidak membatalkan shalat.

Pernyataan Asy-syafi'i tersebut menunjukkan batrwa orang
boleh berdoa dalam shalat secara keselurtrhan untuk keperluan duni;
dan agama.

Madzhab Ulama tentang U catplrnAmin

Telatr kami sebutkan sebelumnya bahwa menurut madzhab
kami, imam, makmum, dan orang yang sharat sendirian dianjurkan
mengucapkan amin dengan suara keras. Ini menurut pendapat terkuat.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan Al Abdari meriwayatkan
pendapat "semuanya (imam, makmum, dan orang yang shalat
sendirian) mengeraskan ucapan amin" dari rhawus, Ahmad, Ishaq,
Ibnu Khuzaimatr, Ibnu Al Mwrdzir, dan Daud. Ini menrpakan
maddrab Ibnu Az-Zubair

Abu Hanifirh dan Ats-Tsa,ri berpendapat, ,,semuanya (imam,
makmum; dan orang yang shalat sendirian) mengucapk an amin
dengan suara yang lirih."

Pendapat serupa dikemukakan oreh Marik untuk makmum.

Sementara itu, dalam Al umm Imam syaf i menyebutkan dua
pendapat:

P ertama: Mengucapkan amin dengan suara lirih.
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Kedua: Tidak mengucapkan arnin. Seperti itu juga dengan

orang yang shalat sendirian.

Dalil kami adalah hadits-hadits shahih sebelumnya, dan dalam

masalah ini mereka yang tidak sependapat tidak memiliki hujjah kuat

dan tegas. Kalangan Hanafiyah justru bersandar pada riwayat Syu'bah

dan riwayat, "Beliau mengucapkannya dengan suara lirih."

Fuqaha Malikiyah berargumen, "Sunnahnya yaitu mengamini

doa bagi orang yang mendengar, bukan orang yang berdoa, dan akhir

Al Faatihah adalah doa, sehingga imam tidak perlu mengucapkan

amin,karena diatah yang berdoa."

Al Qadhi Abu Ath-Thayib menyatakan, "Ini salah, karena bila

ucapan amin diurjurkan hanya untuk orang yang mendengar' maka

orang yang berdoa lebih diaqiurkan untuk mengucapkannya."

30. Asy-Syirazi berkata: Bila yang bersangkutan tidak bisa

membaca A! Faatihah, namun bisa membaca yang lain, maka ia

membaca tujuh ayat. Permasalahannya, apakah harus

disesuaikan dengan huruf.huruf.At Faatihah? Ada dua pendapat:

Pertama'. Tidak harus, sebagaimana bila ia tidak puasa

sehari pada hari yang panjang. Ukuran lamanya puasa qadha

tidak harus disamakan dengan lamanya waktu puasa yang

ditinggalkan saat ifi (ada).

Kedua:Harus disesuaikan, dan inilah pendapat yang kuat,

karena jumlah ayat AI Faatihah harus disesuaikan, sehingga

huruf-hurufnya juga harus disesuaikan. Berbeda dengan puasa'

karena saat puasa kita tidak bisa mengukur batas waktu kecuali

dengan susah payah. Bila yang bersangkutan tidak bisa meinbida

ayat apa pun, maka ia harus membaca dzikir, berdasarkan

riwayat Abdullah bin Abu Aufa RA, "Seseorang mendatangi Nabi

SAW lalu berkata, 'Sungguh, aku tidak mampu menghapal Al

Qur'an sedikit pun, mika ajarkan sesuatu padaku yang dapat
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mengesahkan shalatku'. Rasulullah sAw lalu bersabda,
'Ucapkani "Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidah ada
tuhan Oang berhak disembah) seloin Alloh, Altah Maho Besar,
tiada daya dan hekuatan selain hareno pertolongan Allahrr.,

Al Faatihah adalah salah safu rukun Islam, maka bisa
diganti dengan yang lain ketika tidak mampu, sama seperti rukun
berdiri dalam shalat. Tantang bacaannya, ada dua pendapat:

Pertama: Abu Ishaq berpendapat, "Membaca dzikir
seukuran huruf-hunrf Al Faatihah, karena dzikir sebagai
pengganti Al Faatihah, maka ukurannya hams disamakan."

Kedua: Abu Ali Ath-Thabari berpendapat, ,,Wajib,

berdasarkan nash Rasulultah sAw, tanpa ditambah sedikit pun,
sebagaimana tayamum tidak wajib lebih dari yang tertera dalam
nash.tt

Pendapat yang kuat adalah yang pertama.

Bila yang bersangkutan bisa membaca satu ayat dari surah
Al Faatihah dan bisa membaca selain Al Faatihah, maka ada dua
pendapat:

Peilamo: Membaca satu ayat dari sumh Al Faatihah,
kemudian membaca enam ayat selain Ar x'aatihah, kecuali sama
sekali tidak bisa membaca semua itu, ia boleh membaca yang lain.
Bila yang bersangkutan hanya bisa membaca sebagian AI
Faatihah, maka ia harus membaca sebagian tersebut, kemudian
yang tidak bisa ia baca diganti dengan yang lain, sebagaimana
bila ia tidak memiliki sebagian air untuk wudhu. Ini pendepat
prling kuet

Kedaaz Hanrs mengulang-ulang ayat deri surah Al
Faatihah yang bisa ia baca, karena itu lebih menyamai. Bila ia
tidak bisa membaca Al eur'an sama sekali dan tidak bisa
membaca dzikir, maka ia berdiri seukuran lamanya membaca
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tujuh ayat, dan ia harus belajar. Bila wakfunya luang namun

tidak mau belajar dan tetap shalat, maka ia wajib mengulang

shalatnya karena ia tidak membaca padahal mampu' sama seperti

orang yang meninggalkan bacaan padahal bisa.

Penjelasan:

sahabat-sahabat kami berkata, "Bila yang bersangkutan tidak

bisa membaca Al Faatihah, maka ia wajib memiliki kemampuan untuk

itu dengan cara belajar atau mencari mushaf untuk dibaca dengan cara

beli, sewa, atau pinjam. Bila berada pada malam hari atau ketika

gelap, maka ia harus mencari penerangan bila dimungkinkan. Ia

berdosa bila tidak mengusatrakan hal itu manakala mampu, dan ia

wajib mengulang shalat yang ia lakukan saat belum bisa membaca Al

Faatihalr. Dalil kami adalah kaidah masyhur dalam ushul dan furu';
kewajiban yang tidak bisa sempurna tanpa sesuatu dan sesuatu itu

berada dalam batas kemampuan seorang mukallal maka sesuatu itu

hukumnya wajib. Kewajiban untuk mengulang shalat yang dilakukan

saat belum bisa membaca Al Faatihah adalah pendapat madztrab dan

inilah yang dipastikan oleh jumhur."

Ada pendapat lain yang disebutkan dalam Al Hawi, "Wajib

mengulang shalat yang dilakukan mulai dari saat yang bersangkutal

memiliki kemungkinan unttrk belajar hingga ia mulai belajar saja.

Pendapat yang benar adalatr pendapat pe.rtama. Bila yang

bersangkutan tidak bisa membaca Al Faatihatr karena adanya udzur

untuk belajar, misalnya waktunya sempit, bodoh, tidak ada yang

mengajari, tidak ada mushaf atau yang lain, maka ia tidak boleh

menerjematrkan Al Faatihah ke batrasa lain. Bila ia membaca selain Al

Faatihatr, maka ia wajib membaqa tujuh ayat, dan kurang dari tujuh

ayat tidak sah meski paqiang. Tidak ada perbedaan pendapat dalam

hal ini.

Syaikh Abu Mutrammad dalam At-Tabshirah dan lainnya

menukil kesepakatan satrabat-sahabat kami dalam masalatr ini.
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Panjangnya ayat dan huruf-hurufirya melebihi huruf-huruf Al Faatihah

tidak apa-apa. Pertanyaannya, apakah disyaratkan mengurangi huruf-
huruf yang panjang? Ada perbedaan pendapat, dan penulis
menyebutkan dua pendapat. Mayoritas sahabat kami meriwayatkan
dua pendapat milik fuqaha Irak dan Khurasan.

Pemilik Asy-Syamil dan Al Bryan menjelaskan: Sahabat-

sahabat kami berbeda pendapat dalam hal ini, sebagian meriwayatkan
dua pendapat dan ada juga yang meriwayatkan dua jalur. Keduanya
dinukil oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam At-Ta'liq.

Pertama: Jumlatr hurufrrya harus sama dengan huruf Al
Faatihah. Inilah pendapat yang dinukil oleh Al Muzanni.

Kedua: Tidak wajib. Asy-Syafi'i menyatakan demikian dalam
bab: Menghadap Kiblat. Ia menyatakan, "Wajib tujuh ayat, baik
parij ang maupun pendek. "

Kesimpulan: Pendapat yang disebutkan sahabat-satrabat kami
ada tiga:

Pertama: Disyaratkan hunrf-huruf ayat sebagai pengganti Al
Faatihatr tidak kurang dari huruf-huruf Al Faatihatr, namun tidak
disyaratkan ukuran ayatnya hanrs sama, cukup menjadikan dua ayat
selain Al Faatihah sebagai pengganti satu ayat Al Faatihah, kira-kira
seukuran huruf ayat secara keseltruhan, tidak kurang dari jumlatr
huruf Al Faatihatr. Satu huruf bertasydid diganti dengan dua huruf,
baik dalam Al Faatihatr maupun penggantinya. Ini pendapat paling
kuat berdasarkan kesepakatan mereka. Pendapat ini juga dikemukakan
oleh Syailrtr Abu Muhammad dalasrl t-Tabshirah, dan ini jelas.

Ke&ta: Huruf-huruf setiap ayat pengganti Al Faatihah harus
sama secara teratur, maka ayat pengganti Al Faatihatr sama seperti Al
Faatihah, atau lebih panjang. Pendapat ini dikemukakan oleh Al
Baghawi dan lainnya, dan mereka melemabkan pendapat ini.
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Ketiga: Cukup dengan tujuh ayat, meski kurang dari segi

jumlah hurufirya seperti puasa dengan waktu pendek sudah cukup

untuk mengganti puasa yang paqiang waktunya.

Redaksi penulis "kita tidak bisa mengukur batas waktu kecuali

dengan susatr payah" tidak bisa diterima, justru hal ini bisa dilakukan

dengan memperlihatkan jangka waktu yang lebih lama, seperti yang

kami katakan di sini.

Selanjutnya, bila yang bersangkutan tidak bisa membaca tujuh

ayat secara berturut-turut seperti syarat tadi, maka ia bisa beralih pada

pengetatruan. Tidak ada perbedaan' pendapat dalam hal ini.

Asy-Syaf i menyatakan demikian dan disetujui oleh sahabat-

sahabat kami. Hanya saja, jumhur fuqatra menyebut masalah ini secara

mutlak.

Imam Al Haramain berkata, "Jika ayatrya dibaca secara

terpisah-pisah, namun tidak merubatr makna secara urutan manakala

dibaca sendirian, misalnya firman Allah SWT, 'kemudion dia

memikirkaz'(Qs. Al Muddatstsir [71]: 2l), maka menurut kami ia

tidak diperintalrkan membaca ayat seperti ini dengan dipisatr-pisah.

Orang seperti ini disamakan dengan orang.yang tidak bisa membaca

Al Qur'an sama sekali."

Masalah tersebut akan dijelaskan berikutnya.

Pendapat terbaik adalah yang disebutkan sebelumnya'

Bila yang bersangkutan bisa membaca tujuh ayat secara

berurutan dengan syarat tadu, maka ada dua pendapat yang dituturkan

oleh As-Sarkhasi dalamAl Amali dan lainnya:

Pertama; Tidak satr bila dibaca terpisatr-pisah, dan ia wajib

membaca ketujuh ayat tersebut secara berurutan. Pendapat ini telah

dipastikan oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali dalam Al Basith, darr

Ar-Raf i.
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Kedua: Membaca secara dipisah-pisatr dalam satu surah atau

beberapa surah, dan sah hukumnya. Pendapat ini paling kuat serta
telatr dipastikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam At-Ta'liq, N
Bandaniji, dan penulis Al Bayan Pendapat inilatr yang tertera dalam
Al Umm.

Bila yang bersangkutan bisa membaca kurang dari tujuh ayat,
misalnya satu atau dua ayat, maka ada dua pendapat:

Pertama: Ia membaca sebisanya, kemudian membaca dzikir
unttrk pengganti sisanya, karena ia tidak bisa membaca seterusnya.

Kedua: Wajib mengulang-ulang bacaan yang dia bisa hingga
menyamai ukuran Al Faatihah, karena mengulang bacaan lebih mirip
dengan Al Faatihatr daripada dzikir.

Jika yang bersangkutan hanya bisa membaca sebagian Al
Faatihah dan tidak bisa membaca secara keseluruhan, maka ia harus
mengulang-,rlang bacaan Al Faatihah yang ia bisa hingga mencapai
ukuran Al Faatihah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.
Namun bila ia membaca sisanya sebagai pengganti, maka terdapat
perbedaan pendapat seperti yang dituturkan penuris di sini (dua
pendapat). Seperti itu pula yang dituturkan oleh mayoritas satrabat
kami dari Irak dan Khuasan. Keduanya disebutkan penulis dalam At-
Tanbih. seperti itu juga yang disebutkan syail*r Nashr dalam At-
Tahdzib.

Pertama: Wajib membaca Al Faatihah yang ia bisa, kemudian
membaca pengganti Al Faatihatr untuk sisanya, karena satu hal tidak
bisa menjadi asli dan pengganti dalarn waktu yang bersamaan. Ini
pendapat paling kuat.

Kedua: Wajib mengulang Al Faatihatr yang ia hapal hingga
mencapai ukuannya

Perbedaan pendapat tersebut berlaku baik pengganti AI
Faatihatr yang ia bisa berupa Al Qur'an maupun berupa dzikir. Inilah
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yang dinyatakan secara tegas oleh Syaikh Abu Hamid dan lainnya.

Hanya saj4 tidak boleh beralih ke dzikir kecuali tidak mampu

membaca Al Qur'an. Bila kita kemukakan pendapat yang terkuat,

yaitu membaca Al Faatihatr sebisanya lalu membaca pengganti, maka

ia wajib membaca secara bemrutan di antara keduanya. Bila hapal

permulaan Al Faatihah maka ia harus membacanya, kemudian

membaca penggantinya, tidak. boleh dibalik. Bila hapal akhir Al
Faatihatr maka membaca pengganti Al Faatihatr terlebih dahulu,

kemudian membaca bagian alfiir Al Faatihatr yang ia hapal. Tidak

boleh dibalik menurut madztrab dan inilah yang dipastikan oleh

mayoritas fuqatra.

Al Baghawi meriwayatkan pendapat lain, 'Tata tertib ini tidak

wajib. Dibaca dengan cara seperti apa pun sah." Ini merupakan

pendapat nyeleneh dan lemah. Imam Al Haramain berkata,

"Imam-imam karni sepakat membaca secara tertib wajib hukumnya."

Imam Al Haramain menyebutkan dua alas an:

Pertama: Tata tertib dalam rukun shalat hukumnya wajib, dan

dalam contoh ini yang bersangkutan wajib membaca pengganti Al
Faatihatr sebelum panrh keduq maka ia harus mendatrulukan Al
Faatihatr.

Kedua: Hukum pengganti sama seperti hukum sesuatu yang

diganti, dan tata tertib adalah syarat pada kedua paruh Al Faatihatr.

Seperti itu juga pada salah satu paruhnya serta bacaan lain yang

mengganti posisi paruh pertama.

Perlu diketatrui, menurut pendapat yang lebih antisipatif dan

dianjurkan bagi yang hafal satu ayat dari surah Al Faatihah adalah

mengulang-ulang sebanyak tujuh kali, di samping itu membaca dzikir
penggantinya untuk menghindari perbedaan pendapat. Mereka yang

mengingatkan hal ini adalah Syaikh Abu Muhammad dalan At-
Tabshirah. Ini hukum orang yang bisa membaca sedikit dari Al

Qur'an. Sementara itu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan
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fuqaha, bahwa bila ia membaca tujuh ayat dari Al Qur'an mak ia tidak
boleh meninggalkannya dan beralih ke dzikir. Namun bila hanya bisa
membaca kurang dari tujuh ayat, apakah ia harus mengulang-ulang?
Atau membaca pengganti untuk sisanya? Ada perbedaan pendapat,

seperti sebelumnya. Bila yang bersangkutan sama sekali tidak bisa
membaca Al Qw'an, maka ia harus membaca dzikir penggantinya.
Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini menurut kalangankami.

.Sahabat-sahabat kami dalam hal ini bersandar pada hadits
Abdullah bin Abu Aufa RA: seseorang mendatangi Nabi sAW lalu
berkata, "Sungguh, aku tidak mampu menghapal Al eur'an sedikit
pun, maka ajarkan sesuatu padaku yang akan mengesahkan shalatku."
Rasulullalr SAW lalu bersabda, "(Jcaplcan, 'Maha Suci Allah, segala
puji bagi Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) serain Ailah,
Allah Maha Besar, tiada daya dan kehtatan selain rrarena
pertolongan Allah'." Orang itu lalu berkata, .,Wahai Rasulullah, itu
untuk Allah, lalu untukku apa?" Rasulullah SAW menjawab,
"(lcaplran, 'Ya Allah, ampunilah alat, rahmatilah aku, sehatkanlah
oku, dan berilah alat rezeki serta petunjuk,." Saat berdiri, ia
mengucapkan seperti itu dengan isyarat tangannya. Rasulullatr sAw
kemudian bersabda, "Ketahuilah, orang itu telah memenuhi
tangannya dengan kebaikan." (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i, hanya
saja hadits ini dari riwayat Ibrahim As-saksaki, seorang yangdha,ifl.

Hadits Rifa'ah bin Rafi berikut ini sudah cukup: Rasulullah
sAw masuk masjid, lalu seseorang masuk masjid dan shalat. setelah
usai ia mengucapkan salam kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW
membalas salamnya, kemudian bersabda, "Kembalilah laru shalatlai,
lrarena sesungguhnya engkau belum shalat." Ia pun shalat, dan setelai
selesai shalat ia menghampiri Nabi sAw dan mengucapkan salam.
Beliau lalu bersabda, "Kembalilah lalu shalatlah, karena
sesungguhnya engkau belum shalat." Hal itu berulang hingga tiga kali.
Orang itu kemudian berkata, "Demi yang mengufusmu dengan
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kebenaran, aku tidak bisa yang lebih baik dari itu, maka ajarilatr aku."

Rasulullah SAW lalu bersabda, "Bila lcau hendak shalat malm

bertalrbirlah lalu bacalah Al Qur'an yang mudah bagimu, kemudian

ruhtlah hingga kanu rulru dengan thuma'ninah, lalu bangunlah hingga

lrau berdiri dengan i'tidal. Lalu sujudlah hingga kau suiud dengan

thuma'ninah. Lahtlran itu di semua shalatmu." (HR. Abu Daud dan

At-Tirmidzi, ia berkata, *Hadits hasan.")

Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang dzikir

(pengganti Al Faatihah). Ada tiga pendapat:

Pertama: Abu Ali Ath-Thabari berkata, "Ia harus

mengucapkan:

,Itt J?rt;,?"uihr lt ir.'tii 3.=j'; 'i'r iQa

'Maha Suci Allah, segala puii bagi Allah, tidak ada tuhan (yang

berhak disembah) selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya

dan kchtatan selain karena pertolongan Allah'-

Wajib membaca kelima kalimat ini dan cukup."

Kedua: Wajib membaca kelima kalimat dzikir tersebut, plus

dua kalimat dzikir laln, agar jumlatl keselunrhannya menjadi tujutr

kalimat, sebagai pengganti tujuh ayatAl Faatihah.

Maksud "kalimat drjkir" adalah jenis dzikir, bukan kata-kata

yang disebutkan

Ketiga: Pendapat ini kuat menunrt penulis dan mayoritas

sahabat kami, serta berdasarkan dalil, 'Tidak wajib membaca jenis

dzikir tertentu, namun dzikir apa saja cukup, misalnya tahlil, tasbih,

dan takbir. Dengan demikian, yang bersangkutan wajib membaca

tujuh dzikir, namun apakah disyaratkan agar huruf-hurufrrya tidak

kurang dari jumlah huruf sr[a]r Al Faatihatr? Ada dua pendapat dan

\,
.itt{ )!

Al Mofnru'garahAtMuhadzdzaD ll 723

t---



pendapat yang paling kuat adalah disyaratkan. Kedua pendapat ini
sama seperti dua pendapat tentang pengganti bacaan Al Qur'an.

Imam Al Haramain berkata, "Yang perlu diperhatikan di sini
adalah huruf-hurufrrya, lain halnya dengan orang yang bisa membaca
Al Qur'an selain Al Faatihah, untuk orang seperti ini menurut kami
harus memperhatikan ayat-ayafirya, sementara untuk hurufrrya
terdapat perbedaan pendapat.

Al Baghawi berkata, "Ia wajib membaca tujuh jenis dzikir,
setiap jenis dzikir menggantikan satu ayat Al Faatihah.,,

Ar-Raf i berkata, "Ini lebih mirip dengan pendapat imam."

Pendapat Abu A Ath-Thabari disandarkan kepada hadits Ibnu
Abi Aufa yang hanya menyebut lima kalimat dzikir.

Mereka yang menilai pendapatnya kuat menjawab, ,'Hadits ini
lemah. Andaipun shahih, hadits tersebut tidak menafikan wajibnya
menambah dzikir."

Bila ada yang menyatakan, 'Andai wajib menambah dzikir,
maka pasti disebu&an."

Jawabannnya adalatr, "Boleh hukumnya menunda penjelasan
hingga waktu yang diperlukan."

Bila ada yang menyatakan, "Apa bedanya antarudzikir dengan
Al Qur'an, karena kalian membolehkan 

-berdasarkan 
pendapat Abu

Ali- lima kalimat dzikir, sementara untuk Al eur'an kalian hanya
membolehkan tujuh ayat berdasarkan kesepakatan kalian?"

Jawabannya yaitu, "Perbedaannya adalah seperti yang
dijelaskan oleh pemilikAt-Tatimmah,'Al eur'an sebagai pengganti Al
Faatihah dari jenisnya, dengan demikian yang perlu diperhatikan
adalah ukuranny4 sementara dzikir tidak demikian, sehingga boleh
diucapkan meski ukurannya kurang, sama seperti tayamum sebagai
pengganti wudhu'."
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Cabang: Jika seseorang tidak bisa membaca Al Qur'an dan

beralih membaca dzikif, seperti kami sebutkan sebelumnya, maka ia

cukup membaca tii ti J? rj flibriXir i1 ai1 ri i U"iri itt i:e*.\

I ll dan semacalnnya.

Berkenaan dengan doa saja" Syaikh Abu Muhammad Al

Juwaini ragu.

Imam Al Haramain berkata "Mungkin yang lebih tepat yaitu,

dzikir-dzikir yang terkait dengan masalatr-masalatr aktrirat sudah sah,

bukan yang terkait dengan masalatr-masalah dunia."

, Pendapat ini kuat, dilcuatkan oleh Al Ghazali dalam Al Basrth-

Cabang: Syarat dzikir yang dibaca sebagai pengganti Al

Faatihatr yaitu, tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang lain. Lalu

apakah disyaratkan untuk dimaksudkan sebagai pengganti? Atau

cukup dibaca saja tanpa dimaksudkan untuk apa pun? Ada dua

pendapat, seperti ditufllrkan pemilik At-Taqrib,Imam Al Haramain

dan para pengikutnya.

Ar-Raf i berkata, '?endapat terkuat yaitu, tidak disyaratkan.

Seandainya yang bersangkutan membaca doa istiftah atan ta'awudz

dan dimaksudkan sebagai pengganti Al Faatihah, maka sudah sah.

Namun bila dimaksudkan sebagai istifiah atan ta'mttudz, maka tidak

satr. Bila tidak dimakzudkan untuk apa'apa, maka ada dua pendapat,

dan pendapat yang kuat yatu, sah menurut satrabat-sahabat kami.

Cabang: Jika seseorang tidak bisa membaca Al Qur'an sama

sekali, tidak bisa membaca dzikir dengan batrasa Arab, namun bisa

dengan bahasa Ajam, maka ia harus membaca dzikir dengan bahasa

Ajam.

Penulis At Hmi menyebutkan demikian, seperti akan

dijelaskan dalam masalah takbiratul iltram dengan bahasa Ajam bila
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seseorang tidak bisa berbatrasa Arab. Perincian tentang apa yang boleh
telatr dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan tentang takbir.

Cabang: Jika seseorang membaca Al Qur'an atau dzikir
sebagai pengganti Al Faatihatr, yME keduanya boleh dengan syarat

sebelumnya, kemudian kelematran untuk membaca Al Faatihatr terus
berlangsung, maka hukum shalatnya sah dan tidak wajib mengulang.
Jika ia dimungkinkan bisa membaca Al Faatihatr ketika ruku atau
setelatury4 maka rakaatnya telah berlalu menurut pendapat yang kuat,
dan ia tidak boleh kembali berdiri untuk membaca Al Faatihatr. Bila ia
dimungkinkan bisa membaca Al Faatihah sebelum memulai bacaan
pengganti, maka ia wajib membaca Al Faatihatr. Namun bila
kemungkinan bisa membaca Al Faatihatr baru muncul di saat

membaca pengganti Al Faatihatr, maka ada pendapat seperti yang
dituturkan oleh As-Sarkhasi dalam Al Amali:

Pertama: Wajib membaca Al Faatihatr secara keseluruhan.

Ini pendapat terkuat.

Kedua: Cukup membaca Al Faatihah seukuran sisanya.

Bila ia dimungkinkan bisa membaca Al Faatihah setelaLr usai
membaca pengganti Al Faatihatr dan sebelum ruku, maka ada dua
pendapat, seperti dituturkan oleh As-sarkhasi, penulis Al Bryan, dan
lainnya:

Pertama: Tidak wajib membacanya, seperti bila orang yang
berkewajiban membayar kafarat berupa puursa menggantinya dengan
memerdekakan budak setelah puasa. Ini pendapat paling kuat.

Kedua; Ada dua kemungkinan, seperti jika ia dimungkinkan
bisa membaca Al Faatihah saat membaca pengganti Ar Faatihah.

Mereka yang menuturkan dua pendapat pada gambaran kasus
ini diantaranya Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini daram At-
Tabshirah,Imam Al Haramain, dan Al Ghazali.
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salrabat-sahabat kami berkata, "Kemungkinan bisa membaca

Al Faatihah mungkin karena dibisiki orang atau dengan mushaf dan

semacamnya."

Cabang: Jika seseorang sztma sekali tidak bisa membaca A1

Qur'an dan dzikir, serta tidak munglin bisa belajar, maka ia wajib

berdiri dan diam seukuran la6anya membaca Al Faatihah, kemudian

ruku. Shalatnya satr tanpa perlu diulang, karena ia diperintahkan

berdiri dan menrbaca. Bila ia tidak bisa menunaikan salatr satunya,

maka ia boleh menlnaikan yang satunya lagi, berdasarkan sabda

Rasulullah SAW:

&w,"r V i,& 11' ,<fyi tit

"Bila aht memerintal*sn sesuafii kcpadamu maka lahtltanlah

semampumz. " (HR Al Btltfiri dan Muslim)

.Cabang: Dalam pembahasan ini penulis menyebut Abdullatr

bin Abu Aufa. AHrillah bin Abu Aufa dan ayahnya adalah golongan

sahabat. Nama Abu Aufa adalah Alqamatr bin Khalid bin Al Harits,

dan kuniyah Abdullah adalah Abu Ibrahim. Pendapat lain

menyebutnya Abu Muhanmad. Ada pula yang menyebutnya Abu

Mu'awiyah. Ia ttrut serta dalam Baiat Ridhwan. Ia tinggal di Kufah,

dan meninggat pada tahun 86 H. Ada yang menyatakan bahwa ia

adalatr satrabat teralchir yang meninggal dunia di Kufah.

Redaksi 'Karena membaca Al Faatihah adalatr salah satu

rukun shalat", karena itu boleh beralih pada penggantinya ketika tidak

mampu.

Redaksi 'Salah satu rukun shalat" mengecualikan haji, harus

dipenuhi untuk nrku-rukunnya

Redaksi "Karcna itu boleh b€ralih' andai penulis menyebut

(wajrb) pasti lebih t€pat
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Cabang: Madztrab ulama tentang orang yang tidak bisa
membaca Al Faatihah dan tidak bisa belajar dengan baik, bagaimana
cara shalatnya?

Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa pendapat madzhab
kami yaitu, ia wajib membaca tujuh ayat selain Al Faatihah, dan bila
tidak bisa membaca Al Qur'an sama sekali maka ia wajib membaca
dzikir. Bila tidak bisa juga dan tidak mungkin bisa, maka ia wajib
berdiri seukuran lamanya membaca Al Faatihah. Pendapat ini
dikemukakan oleh Ahmad.

Abu Hanifatr berpendapat, "Bila yang bersangkutan tidak
mampu membaca Al Qur'an, maka ia wajib diam berdiri, tidak wajib
berdzikir."

Malik berpendapat, 'Tidak wajib membaca apa pun dan tidak
wajib berdiri."

Dalil kami untuk menanggapi kedua pendapat tersebut telah
kami sebutkan sebelumnya.

31. Asy-Syirazi berkata, ..Tidak boleh hukumnya
membaca AI Qur'an dengan bahasa Persia, karena yang
dimaksudkan AI Qur'an adalah kata-kata dan urutannya, dan itu
tidak ada pada bahasa lain selain bahasa Arab.',

Penjelasan:

Menurut madzhab kami, tidak boleh membaca Al eur'an
dengan selain batrasa Arab, baik bagi yahg bisa bahasa Arab maupun
tidak, baik di, dalam shalat maupun di luar shalat. Bila seseorang
membaca terjemahnya di dalam shalat sebagai pengganti bacaan,
hukum shalatnya tidak satr, baik ia bisa membaca maupun tidak. Inilah
madzhab kami dan inilah yang dikemukakan oleh jumhur urama,
seperti Malik, Ahmad, dan Daud.
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Abu Hanifah berpendapat, "Boleh (membaca terjemah Al

Qur'an) dan shalatrya sah secara mutlak."

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, "Boleh bagi yang

tidak bisa, namun tidak boleh bagi yang bisa."

Pendapat Abu Hanifah disandarkan pada firman Allah SWT,

"Katalranlah,'siapalcah yang lebih lwat persaksianrrya?' Katakanlah,

'Allah'. Dia menjadi salui antara aht dan lcamu. Dan Al Qur'an ini

diwahyulran lrcpadafu sryrcrya dengannya oht memberi peringatan

lrepadamu dan kepada orgng-orang yang sampai Al Qur'an
(kepadarrya)." (Qs.Al An'aam [6]: 19)

Orang ajam (non-Arab) tidak memahami peringatan selain

dengan terjemahnya.

. Disebutkan dalam Shahihain:Nabi SAW bersabda:

*?l # ,,"irit lii
"Al Qur'an dinmtnkan dalam tuiuh hwuf,"
Diriwayatkan dari Salman Al Farisi RA, batrwa sekelompok

kaum Persia memintanya agar menuliskan sebagian Al Qur'an untuk

mereka. Salman lalu menulis Al Faatihatr dengan bahasa Persia.

Alasan lain yaitu, Al Qur'an adalah dzikir, sehingga bisa

digantikan dengan terjematrrya, sama seperti dua kalimat syatradat

dalam Islam. Juga diqiyaskan dengan bolehnya menerjematrkan hadits

Nabi SAW dan bolehnya bertasbih dengan batrasa ajam (non-Arab).

Sahabat-sahabat kami berhujjatr dengan hadits Umar bin Al
Khaththab RA: Ia'mendengar Hisyam bin Hakimse membaca surah

te Hisyam bin Hakim bin Khuwailid bin Asad bin Abdulizza bin Qushai Al
aurasy AiAsadi.

Ibnu Mandah salah karena.menisbatkan Hisyam bin Hakim kepada Makhzumi.

Biografi Hisyam bin Hakim disebutkan datam kitab Shahih; dari riwayat Az'Zrrfui,
dari Urwah, dari Al Miswar bin Makhramah serta Abdullah bin Abdul Qari, dari

Umar, "Aku mendengar Hisyam bin.Haldn membaca suratr Al Frnqaan tidak seperti

yang dibacakan Rasululldr kepadaku." Dalam kisah ini disebutkan, *Umar
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tidak seperti yang dibaca Umar, lalu Umar menarik serbannya dan
membawanya ke hadapan Nabi SAW, dan seterusnya (HR. Al
Bukhari dan Muslim)

Andai membaca Al Qur'an dengan terjematr boleh, tentu Nabi
SAW mengingkari sangkalan Umar untuk sesuatu yang boleh.

Mereka juga berhujjatr bahwa terjematr Al eur'an bukanlah Al
Qur'an, karena Al Qur'an merupakan rangkaian kalimat yang bernilai
mukjizat, dan terjemah Al Qur'an menghilangkan nilai mukjizat
tersebut. Dengan demikian, tidak boleh membaca Al eur'an dengan
terjemahnya, sebagaimana terjemah syair membuatrya tidak lagi
disebut syair, seperti itu juga Al Qur'an.

Jawaban untuk ayat tersebut adalatr: Peringatan tercapai untuk
menyempurnakan Al Qur'an, meski artinya disampaikan kepada
mereka.

Jawaban untuk hadits tersebut yaitu: Maksud tujuh huruf
adalatr tujuh dialek bangsa Arab, karena hadits ini menunjukkan
bahwa Al Qur'an tidak melebihi ketujuh dialek tersebut, dan mereka
berkata" "Boleh dengan bahasa apa pun,,' dan seperti yang lazim
diketahui bahwa Al Qur'an tidak melebihi tujuh dialek batrasa.

Jawaban ,ntuk tindakan salman Al Farisi yaitu: Ia menulis
penafsiran Al Faatihatr, tnrkan Al Faatihah itu sendiri.

membawa Hisyam dan menyeret selendangnya ke hadapan Rasulullah. Rasululah
lalu mengakui dan membenarkan keduanya. Rasulullah bersabda, ,,Al 

eur'an
diturunkan dengan tujuh huruf'

Ibnu Sa'ad berkata, "Hisyam adalah sosok yang sangat berwibawa.',
Az-zrfiri berkata, "Ia memerintahkan kebaikan bersamaan dengan orang-orang

yang ia ajak serta."
Mush'ab Az-Zubaim berkata, ,,Ia memiliki kelebihan.,,
Ibnu watrab meriwayatkan dari Abdullah, "Ia tidak memiliki teman setia dan

tidak punya anak. Ia meninggal dunia jauh sebelum ayahnya.',
Abu Nu'aim berkata, i'Ia mati syahid di Ajnadain.,' (penerbit).
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Jawaban untuk terjemah kalimat syahadat bagi yang masuk

Islam yaitu: Ada dua pendapat tentang boleh-tidaknya mengucapkan

dua kalimat syahadat dengan terjematrnya bagi yang bisa bahasa Arab,

dan masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan

takbir. Bila kita katakan tidak satr, itu jelas. Bila kita katakan

berdasarkan madztrab kita, maka Islamnya sah. Perbedaannya adalatr,

yang dimaksud dengan kalimat syatradat adalah mengetahui

keyakinan batin, dalam hal ini bahasa arab sama seperti bahasa lain

karena maksudnya tercapai.

Jawaban untuk qiyas dengan hadits dantasbih yaitu: Maksud

Al Qur'an adalah hukum dan rangkaiannya yang bemilai mukjizat,

berbeda dengan hadits dan tasbih. Demikian pendapat satrabat-sahabat

kami dalam masalatr ini.

Imam AI Haramain menjelaskan masalatr ini secara panjang

lebar dalam At Asalib. "sandaran kami, yaitu Al Qur'an, adalatr

mukjizat, dan yang menjadi sandaran dalam Al Qur'an adalatr kata-

katanya."

Ulama ushul membicarakan tentang kemukjizatan Al Qur'an.

Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa sisi kemukjiz.alan Al

Qur'an terletak pada kefasihan dan keindatran tata bahasa yang

melebihi batas kefasihan bangsa Arab. Menurut pendapat terbaik,

kemu\iizatan Al Qur'an terletak pada keindatran tata batrasanya yang

melebihi tata batrasa Arab. Kefasihan dan keindatran tata bahasa

terletak pada kata-kat4 kemudian makna Al Qur'an dalam hukum

yang mengikuti kata-katanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa yang dimaksud dan diikuti adalah kata-kata Al Qur'an, dan

makna mengikuti kata-katanya

Setelah pendatruluan ini kami nyatakan; terjemah Al Qur'an

bukan Al Qur'an berdasarkan iima' kaum muslimin. Melawan

pendapat ini dengan segala dalil adalah tindakan takalluf
(memaksakan diri), dan tidak ada seorang prn menentang bahwa
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orang yang menuturkan makna Al Qur'an dengan bahasa India
bukanlah Al Qur'an dan yang diucapkan bukan Al Qw'an. Siapa pun
yang menentang hal ini, ia adalah penentang dan pengingkar.

Analoginya demikian, penjelasan syair Umru' Al-Qais bukanlah syair,
lalu bagaimana tafsir Al Qur'an disebut Al Qur'an?! Ulama menerima
bahwa orang junub tidak haram menuturkan makna Al Qur'an, tidak
terlarang membaca buku yang di dalamnya terdapat makna dan

terjemah Al Qur'an. Dengan demikian, yang dibawa bukanlah Al
Qur'an. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa Al Qur'an adalatr

mtrkjizat dan terjematrnya bukanlah mukjizat. Al Qur'an adalatr

sesuatu yang dipakai Rasulullah SAW untuk menantang bangsa Arab,
dan Allah SWT menyebutkan ciri-cirinya berbahasa Arab. Seperti
telah diketatrui, terjemah Al Qur'an bukanlah Al eur'an -sahberdasarkan riwayat, bahwa tidak satr shalat kecuali dengan Al
Qur'an- maka shalat dengan membaca terjematr Al Qur'an tidak satr.

Landasan ini semua yaitu, dasar shalat adalah ta'abbud dan
ittiba', tidak boleh mengarang dan membuat-buat, dan qiyas dalam
masalatr ini justru merusak.

Bila kita renungkan asas shalat dari sisi ciri-ciri khusus, waktu,
dan apa pun yang terdapat dalam shalat, seperti jumlatr rakaat,
pengulangan ruku di setiap rakaat, pengulangan sujud, dan perbuatan-
perbuatan shalat lainnya, maka semuanya berporos pada ittiba', tidak
ada yang ditinggalkan secara garis besar atau terperinci. Ini menutup
rapat-rapat pintu qiyas, hingga seandainya ada orang berkata,
"Maksud shalat adalatr tunduk, sehingga sujud bisa diganti ruku atau
sebaliknya," maka pemyataan ini tetap tidak bisa diterima meski sujud
lebih sempurna untuk arti tunduk

Selanjutrya, saya heran dengan orang yang mengatakan batrwa
terjematr Al Qur'an hukumnya tidak sama dengan hukum Al eur'an dari
sisi keharamannya bagi orang junub, kemudian menyatakan shalat
dengan terjemah Al Qur'an sah, padahal asas shalat adalatr
ta'abbud dan ittiba'.Ini tidak sama dengan takbiratul ihram yang kami
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katakan boleh diucapkan dengan selain bahasa Arab bagi yang tidak bisa

batrasa Arab, karena yang dimaksud takbiratul ihram adalah arti plus

kata-katanya, sementara terjematr Al Qur'an tidak demikian.

Demikian akhir penjelasan Imam Al Haramain'

Cabang: Jika seseorang membaca Al Faatihatl dengan selain

dialek batrasa Arab yang resmi untuk Al Qur'an, maka hukumnya tidak

satr, serta tidak boleh di llar shalat Pendapat ini secara tegas

dikemtrkakan oleh pemilrk At-Tatimmah, bahvta orang yang membam

tErjematr Al Qur'an sengaj4 shalatnya batal, namun bila dilakukan

karena lupa atau tidak tahu, maka bacaannya tidak terhitung namun

shalahya tidak batat, tetapi harus sujud sahwi. Ini sama seperti

perkataan-perkataan yang diucapkan saat shalat lcarena lupa atau tidak

tatru.

3z.Asy-syiraziberkatar(Kemudienmembacasurat
setelah Al Fatihah, ini sunah. Dianjurkan, saat shalat shubuh

membaca surat.surat p-aniang berdasarkan riwayat bahwa Nabi

sAw membaca Al waaqi'ah dalam shalat shubuh. Pada shubuh

hari jumrat dianjurkan membaca As-sajdah dan AI Insaan

karena Nabi sAW membaca seperti itu. Pada dua rakaat pertama

shalat zhuhur membaca seukuran yang dibaca saat shalat shubuh

berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al Khudhri RA, ia berkata,
.Kami memperkirakan berdirinya Rasulullah sAw dalam

shalat zhuhur dan Ashar, kami memperkirakan beliau berdiri

pada dua rakaat pertama shalat zhuhur seukuran tigapuluh ayat,

seukuran surat As-Sajdah, dan kami memperkirakan beliau

berdiri pada dua rakaat terakhir shalat zhuhur seperti

separuhnya. Kami memperkirakan beliau berdiri pada dua

rakaat pertama shalat ashar seperti lamanya dua rakaat terakhir

shalat zhuhur, dan pada dua rekaat terakhir shalat ashar seperti

sepamhnya.'
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Pada dua rakaat pertama shalat Ashar membaca surat-
surat yang panjangnya sedang berdasarkan riwayat dari Abu
Sa'id RA, pada dua rakaat pertama shalat Isya membaca seperti
lamanya surat yang dibaca pada shalat ashar berdasarkan
riwayat dari Rasulullah SAW bahwa beliau membaca surah Al
Jumu'ah dan Al Munaafiqun saat shalat Isya, pada dua'rakaat
pertama shalat maghrib membaca surat-surat pendek
berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA, Nabi SAW membaca

surat-surat pendek saat shalat maghrib. Nabi SAW juga

membaca surat ltz-Zdzalah dalam shalat Shubuh."

Penjelasan:

Cara yang dipilih penulis adalatr menyebutkan serangkaian

hadits-hadits tentang bacaan surat setelah Al Fatihah, dengan

demikian sebagian penjelasan yang disebutkan penulis tercapai, juga
penjelasan lain yang diperlukan dalam pengambilan dalil untuk
masalah ini.

Hadits tentang bacaan shalat ztruhur dan ashar; diriwayatkan
dari Abu Sa'id Al-Khudhri RA, ia berkata;

"Suatu ketika shalat Zhuhur dilaksanakan, lalu salah seorang

dari kami pergi ke Baqi' untuk menuntaskan keperluannya, setelah itu
ia pulang ke rumahnya dan wudhu lalu kembali ke masjid sementara

Rasulullah SAW masih berada di rakaat pertama." (ttR. Muslim)
Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudhri RA,

"Nabi SAW dalam shalat ztruhur pada dua rakaat pertama,

setiap rakaatnya beliau membaca seukuran tigapuluh ayat, dan pada

dua raakat terakhir membaca seukuran limabelas ayat -atau Abu Sa'id
berkata, 'Atau separuhnya,' dan dalam shalat ashar pada dua rakaat
pertam4 setiap rakaatnya seukuran limabelas ayat dan pada dua rakaat
terakhir seukuran separuhnya." (HR. Muslim) Juga diriwayatkan dari
Abu Sa'id Al Khudhri RA,
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*Kami memperkirakan berdirinya Rasulullatr SAW dalam

shalat zhutrur dan ashar, kami memperkirakan beliau berdiri pada dua

rakaat pertama shalat ztruhur seukuran tiga puluh ayat, seukuran surat

As-Sajdah, dan kami memperkirakan beliau berdiri pada dua rakaat

terakhir shalat ztruhur seperti separuhnya. Kami memperkirakan

beliau berdiri pada dua rakaat pertama shalat ashar seperti lamanya

dua rakaat terakhir shalat zturhur, dan pada dua rakaat terakhir shalat

ashar seperti separuhnya" (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah RA, ia berkata, 'Nabi
SAW membaca Al-Lail saat shalat zhuhur dan membaca seukuran itu

saat shalat ashar, dan saat shalat shubuh (beliau membaca) lebih

panjang dari itu." (HR. Muslim) Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah

RA, ia berkata, 'Nabi SAW membaca Al-A'laa saat shalat zhuhur dan

saat shalat shubuh (beliau membaca) lebih panjang dari itu." (HR.

Muslim) Juga diriwayatkan dari Jabir RA, Nabi SAW membaca Al-
Bunruj dan Ath-Thaariq saat shalat ztruhur dan ashar, dan surat-surat

semacamnya. (IIR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata,

'hadits hasan." Diriwayatkan dari Al-Barra' RA, ia berkata,

"Rasulullah SAW mengimami kami shalat zhuhur, kami mendengar

ayat demi ayat dari beliau" dari surat Llqmaan dan Adz-D zuriyaat."
(IIR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad hasan."

Bacaan shalat maghrib; diriwayatkan dari Jubair bin Muth'im
RA, ia berkata, r:r{ku mendengar Rasulullatr SAW membaca Ath-

Thuur saat shalat Maghrib." (tIR. Al Bukfiari dan Muslim) Riwayat

Al Bul*rari menyebutkan; "Rasulullah SAW membaca Ath-Thuur

dalam shalat Maghrib." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA; Ummu Al-
Fadhl -ibunya- mendengamya membaca Al-Mursalaat, lalu ibunya

berkat4 'N*, demi Allatr bacaanmu ini mengingatkanku, sungguh itu

adalah surat terakhir yang aku dengar dari bacaan Rasulullatr SAW

dalam shalat magbrib." (HR. Al Bukhari dan Muslim) Diriwayatkan

dari Marwan bin Al Hakam, ia berkata "Zaid bin Tsabit RA berkata
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kepadaku, 'Kenapa kau membaca surat-surat pendek saat shalat
maghrib, padahal kau pernah mendengar Rasulullah SAW membaca
dua surat yang panjang?!" (HR. Al Bukhari) Ibnu Abi Mulaikah
berkata, "Dua surat yang paqiang adalah Al-A'raaf dan Al-Maa'idah."
An-Nasa'i juga meriwayatkan dengan sanad shahih; Zud bin Tsabit
bertanya kepada Marwan, "Apa kau membaca Al-Ikhlaash dan Al-
Kautsar dalam shalat maghrib?" Marwan menjawab, "Benar.,, .Zaid
berkata, "Binasahlah, aku pemah mendengar Rasulullah SAW
membaca yang paling panjang dari dua surat terpanjang; Al-A'raaf.,,
Diriwayatkan dari Aisyah RA; Rasulullah sAw membaca surat Al-
A'raaf datam shalat maghrib, beliau membaginya dalam dua rakaat."
(HR. An-Nasa'i dengan sanad hasan) Diriwayatkan dari sulaiman bin
Yasar dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Tidaklah aku shalat di
belakang orang yang shalatnya paling mirip dengan shalat Rasulullah
SAW melebihi si fulan." Sulaiman berkata, "Ia memperlama dua
rakaat pertama pada shalat Zhuhur dan meringankan dua rakaat
terakhir, meringankan shalat Ashar, membaca surat-surat pendek
dalam shalat Maghrib, membaca surat-surat sedang dalam shalat Isya
dan membaca surat-surat panjang dalam shalat shubuh.,, (HR. An-
Nasa'i dengan sanad shatrih) Diriwayatkan dari Abdullah Ash-
Shanabihi,60 ia shalat maghrib di belakang Abu Bakar Ash-shiddiq

60 Manuskrip syin dan Qaf menyebut (As-sanihi), ini jelas salatr. Abu Isa
Turmuzi berkata, "Ash-Shanabihi yang meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-shiddiq
tidak mendengar hadits dari Nabi sAW, namanya Abdurrahman bin usailamah,
kuniahnya Abu Abdullah, ia pergi untuk menemui Nabi sAW namun beliau sudah
wafat saat ia masih di tengah jalan. Ia banyak meriwayatkan hadits Nabi SAW. Ash-
Shanabih bin Al-A'sar Al-Ahmasi, sahabat Rasurullah sAW, juga dipanggil Ash-
Shanabihi, haditsnya adalah, "Aku mendengar Rasulullah'sai.,' Ibnu Al-Atsir
berkata; Ibnu Abi Khaitsumah berkata; dari yahya bin Ma,in, ia berkata; namanya

lbdullah, ada juga yang menyebut Abu Abdullah, ada juga yang menyebut lain.
Yahya bin Ma'in berkata, "Abdullah yang dimaksud bukan Abu-Abduilah, nama
ayah Abdullah adalatr Abu Abdurrahman, sementarayangini Adullah.,,Ibnu Ma,in
berkata, "Abdullah Ash-shanabihi yang haditsnya diriwayatkan oleh perawi-perawi
dari Madinah mungkin memiliki shuhbah (pernah bertemu Nabi SAw meski
sesaat). Dan yang benar menurutku, ia adalah Abu Abdullah, bukan Abdullah.-
@enerbit)
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RA, ia membaca ummul Qur'an dan surat pendek pada dua rakaat

pertama, kemudian Abu Bakar berdiri pada rakaat ketiga, aku

(Abdullah Ash-shanabihi) mendekatinya hingga bajuku menyentuh

bajunya, aku mendengarnya membaca Ummul Qur'an dan ayat ini
,,Ya Tuhan kami, ianganlah Engkau iadikan hati kami condong

lrepada lresesatan sesudah Engkau beri petuniuk kepada kami, dan

lraruniakanlah ftepada ftami rahmat dari sisi Engftau; ftarena

sesungguhnya EngkauJah Maha Pemberi (karunia)." (Qs. Aali
,Imraan [3]: 8) (HR. Malik dalam Al-Muwattha' dengan sanad

slwhih).

Bacaan shalat Isya; diriwayatkan dari Al Barra' RA' ia

berkat4 "Aku mendengar Rasulullah SAW membaca At-Tiin dalam

shalat Isya, alru tidak megdengar seorang pun yang suara dan

bacaannya lebih bagus dari beliau.' (TIR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Rafi', ia berkata, *Alu shalat Isya bersama '

Abu Hgrairah, ia membaca At-Insyiqaaq lalu sujud, aku bertanya

padany4 ia menjawab, "rA.ku pernah sujud di belakang Abu Al Qasim

saw.,, (HR. Al Bukhari dan Muslim) Diriwayatkan dari Jabir RA;

Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal saat memperlarna

shalat lsy4"lnahai Mu'adz, bita kau mengimami orang, bacalah Asy-

syams dan Al A'laa, At Alaq dan Al-Lair.' (HR Al Bukhali dan

Muslim dan ini lafazh salatr sahr riwayat Muslim) Diriwayatkan dari

Buraidatr RA, Nabi SAW membaca Asy-Syams dan surat-surat

sepertinya dalam shalat Isya. (HR. At-Tirrridzi dan berkata" "Hadits

lasan").

Bacaan shalat Shubuh; diriwayatkan dari Abu Hurairatr RA, ia

berkat4 "Nabi SAW shalat Shubuh lalu orang pulang dan ia bisa

mengenali temanny4 beliau membaca antara enampuluh hingga

seratus ayat pada dua rakaatnya atau salatr satunya." (HR- Al Bukhali

dan Muslim; ini lafa/j1. riwayat Al Bukhali dan selunrh riwayat-

riwayatnya: Riwayat Muslim menyebutkan; beliau membaca antara
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enampuluh hingga seratus (ayat) dalam shalat fajar.) Diriwayatkan
dari Abdullah bin As-Sa'ib RA, ia berkata, "Nabi SAW mengimami
kami shalat shubuh di Makah, beliau memulai dengan surat Al-
Mu'minuun hingga surat yang menyebut tentang Musa dan Harun,
atau hingga surat yang menyebut Isa, Nabi SAW batuk lalu rukuk."
(HR. Muslim) Diriwayatkan dari euthbah5l bin Malik RA; ia shalat
shubuh bersama Nabi SAW,.di rakaat pertama beliau membaca ',SAi;

@ # U 6 ,?5"1 " Dan pohon htrma yang tinggiiinggi yang
mempunyai mayang yang bersusun- susun.

(Qs. Qaaf [50]: l0) atau ayat yang ada dalam surat eaaf.,, (HR.
Muslim) Diriwayatkan dari Jabir bin Samuratr RA; Nabi SAW
membaca surat Qaaf dalam shalat fajar. (HR. Muslim) Diriwayatkan
dari Ibnu Harts RA; ia mendengalNabi sAw membaca surat At-
Takwiir dal4m shalat fajat." (HR. Muslim) Diriwayatkan dari Mu'adz
bin Abdullah al-Juhani bahwa seseorang dari Juhainah memberi
khabar padanya; ia mendengar Nabi sAw membaca surat Az-
zalzalah dalam dua rakaat shalat shubuh. Aku tidak tahu apakatr
Rasulullatr sAw lupa atau sengaja membacanya. (HR. Abu Daud
dengan sanad shatrih) Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkat4
"Rasulullah sAw membaca As-sajdatr dan Al-Insan pada shalat fajar
hari jum'at." (HR. Al Bukhari dan Muslim) Muslim juga
meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas RA.

Berkenaan dengan membaca dua surat dalam satu rakaat, hal
ini disebutkan dalam hadits Abu wa'il, ia berkata, ..Seseorang

mendatangi Ibnu Mas'ud lalu berkata, 'Tadi malam kau membaca
surat panjang dalam satu rakaat.' Ibnu Mas'ud berkata" 'Bacaan cepat,
seperti bacaan syair. Aku mengetahui padanan-padanannya yang
disambung Rasulullatr sAw.' lalu Ibnu Mas'ud menyebut duapuluh

tt 
Quttrbah bin Malik Ats-Tsa'labi, ia jlga disebut Ats-Tsa'labi. Ibnu Abdulbarr

menguatkan yang terakhir, Ibnu As-Sakan menguatkan ia berasal dari kabilah
Tsa'lab dan berkata, "Ini yang benar, haditsnya diriwayatkan Ziyad bin Alaqah.
Konon, ia adalah paman Ziyad.*
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snrat-surat panjang, dua surat dalam setiap r*aat'." (HR. Al Bukhari

dan Muslim)
Demikian sejumlatr hadits-hadits shahih dalam masalah ini dan

dalam kitab shahih masih banyak hadits-hadits shahih serupa seperti

yang telah kami sebut ini. Sementara hadits-hadits hasan dan dhaif

tidak terhitung jumlatrnya. Wallahu a'lam.

Ulama menjelaskan, perbedaan ukuran bacaan yang disebutkan

dalam berbagai hadits berdasarkan kondisi yang ada Rasulullatr SAW

mengetatrui kondisi para maknrum; saat mereka lebih menyukai shalat

Iamq Rasulullah SAW memperlama shalat dan saat mereka tidak ingin

shalat lama karena adanya uzur dan senurcamnya, Rasulullah SAW

mempersingkat shalat, atau saat Rasulullah SAW irrgin memperlama

shalat lalu mendengar tangisan anak kecil, seperti yang telah disebutkan

dalam kitab stahilain. Wallahu a'lam.

Kaidah dan penjelasan kosa kata-kosa kata yang disebut penulis;

Mufasshal: disebut demikian karena banyaknya jeda di antara

surat-sr:ratnya. Pendapat lain menyatakan, karena tidak ada ayat yang

mansulrh. Stxat mttfasshal terakhir adalatr An-Naas. Sementara apa

permulaan sxat mttfasshal, dalam hal ini ada nerbedaan pendapat.

Ada yang menyatakan surat Al Qitaal (An-Anfaal), pendapat lain

menyatakan mulai dari surat Al Hujuraat, YmB lain berpendapat mulai

dari surat Qaaf. Al Khatfuthabi berkata "Masalah ini diriwaya&an

dalam hadits marfir' dan madzhab-madztrab ini masyhur." Al Qadhi

Iyadh meriwayatkan satu pendapat; surat-surat mufasshal dimulai dari

surat Al-Jaatsiyah. Pendapat ini aneh.

(6.rlD ada dua versi dialek yang menyebut kata ini. Ada yang

menyebut dengan hamzah (i1iJ)dan ada yang menyebut tanpa

hamzah (a.rlt). Yang paling masyhur dan benar adalah dengan

hamzah,dan inilatr yang disebutkan dalam Al Qur'an.62

t (a.r,.JD dalam bahasa arab adalah sebagai pembeda antara satu surat dengan

surat lain. Disebut demikian karena setiap surat beralih dari satu posisi ke posisi

lain. Pendapat lain menyatakan, disebut demikian karena kemuliaan dan
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Redaksi (membaca Al-Waaqi'ah, Abu Hanifah dalam shalat shubuh),

hadits ini diisyaratkan oleh At-Tirmidzi lalu ia berkata, "Diriwayatkan
bahwa Nabi SAW membaca Al-Waaqi'atr dalam shalat Shubuh." Dan

hadits-hadits shahih yang telah kami sebutkan sebelumnya dirasa

sudatr cukup.

Redaksi (,,[l--io pt t&t tP-) dengan lam rafa' sebagai bentuk
penuturan tilawatr. Sementara (6Ja-JD boleh dirafa' sebagai khabar

mubtada' dan boleh dinashab sebagai badal dari kedudukan (lD atau

dengan menyembunyik* (rlpD. Surat As-sajdatr terdiri dari tigapuluh
ayat, surat Makiyah..

'Redaksi (gurlr cdrlt d iP) dengan ya' ganda dan diulang.
(erj qD^J 1.rI ,4,tiJr ..i re$ u.p) maksudnya dalam setiap rakaatnya

seperti yang telatr dijelaskan sebelumnya dalam riwayat lain.

Redaksi (W irrlt ru'lD dipungkiri oleh Al Ashma,i, ia
berkata, "Bukan 6;1t1." Pernyataan Al Ashma'i ini salah, bahkan

kata ini disebutkan dalam riwayat Muslim batrwa Rasulullah SAW
bersabd4

:' -t' ' t " ',c,1,1.t ) tc /..,?\i i.t v,, W x t:r*. U)rf if ;t aj
"Siapa saja wanita yang mengenakan weWangian, jangan

menghadiri shalat Isya terakhir bersama kami." Hadits ini
diriwayatkan dari sekelompok satrabat dan masalah ini telatr saya
jelaskan dalam Tahdzib Al Asmal.

keluhurannya, seperti halnya (.tr-) yang berarti sesuatu yang tinggi dan terangkat.

Pendapat lain menyatakan, disebut demikian karena sebagai satu bagian Al eur'an
secara tersendiri berdasarkan ucapan orang arab (-ty) yfigberarti sisa dan ( 1uT

,"uJt) yang artinya perringgalan-peninggalan manusia. Dengan demikian, asal kata

(a-rlD adalah GjJD dengan hamzah, hamzah diganti waw karena tergabung

dengaa huruf sebelumnya. Pendapat lain menyatakan, disebut demikian karena

sempurnq berdasarlan ucapan orang Arab (a.lr-) yang berarti unta sempurna.

Yallahu a'lam.
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Masalah:

Asy-Syafi,i dan para satrabat menjelaskan, imam dan orang

yang shalat sendirian dianjurkan membaca surat atau ayat setelah Al

Fatihah dalam shalat Shubuh dan dua rakaat pertama shalat-shalat

lainnya. Anjuran ini tercapai dengan membaca sebagian Al Qur'an

saja, namun lebih baiknya satu surat penuh, bahkan satu surat pendek

lebih baik dari sisi nilainya dari pada surat panjang, sebab bisa saja

seseorang ketika membaca surat panjang mewaqafkan bacaan tidak

pada tempatnya, sehingga memutuskan topik pembicaraan ayat yarrg

terhubung dan hal ini kadang tidak diketahui.

Saat shalat shubuh dianjurkan membaca surat-surat panjang,

misalnya Al Hujtraat dan Al Waaqi'ah, dan saat shalat Zhuhur

bian3urkan membaca surat-surat seukuran itu. Dalilnya adalah hadits-

hadits sebelumnya. Mereka sepakat, saat shalat shubuh di hari jum'at

dianjurkan membaca As-sajdah pada rakaat pertama dan pada rakaat

kedua membaca Al-Insaan berdasarkan hadits sebelumnya. Kedua

surat dibaca secara utuh. Anjuran untuk membaca surat-surat panjang

yang kami sebutkan ini bila kondisi makmum menyukai shalat lama

dan jumlah makmum terbatas. Bila tidak seperti ini, imam sebaiknya

memperingan shalat. Telah kami jelaskan sebelumnya, perbedaan

ukuran bacaan dalam setiap shalat didasarkan pada kondisi yang ada,

dan telah dijelaskan batrwa membaca dua surat dalam satu rakaat

hukumnya boleh berdasarkan hadits sebelumnya'

Sahabat-sahabat kami berkata, "sunahnya, membaca sesuai

urutan mushaf secara berurutan. Bila seseorang pada rakaat pertama

membaca stuat tertenfu, pada rakaat kedua mem-baca surat

selanjutnya." Al Mutawalli berkata, "Bahkan seandainya pada rakaat

pertama membaca surat An-Naas, maka pada rakaat kedua membaca

awal surat Al Baqaratr. Membaca suatu surat pada rakaat pertama

kemudian pada rakaat kedua mtmbaca surat sebelumny4 ini
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menyalahi yang utama, namun tidak ada sanksi apa prm untuk ini.
wallahu a'lam.

Hal-hal Terkait dengan Surat dan Shalat Sunah

Dua rakaat sunah Shubuh dianjurkan diringankan berdasarkan
riwayat dari Nabi sAw dalam kitab shahihain; para rakaat pertam4
Nabi sAW mernbaca ayat 126 surat Al-Baqarah dan para rakaat kedua
membaca ayat 64 surat Aali 'Imraan. Riwayat Muslim menyebutkan;
Rasulullatr sAW membaca surat Al Kaafiruun dan Al Ikhlash pada
kedrranya. Asy-syaf i menjelaskan dalam Al Buwaithi; keduanya
dianjurkan dibaca dalam dua rakaat sunah shubuh.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar; ia berkata, "Aku mengintai,
(shalat) Nabi sAW sebanyak duapuluh kali, beliau membaca surat AI-
Kaafiruun dan surat Al Ikhlaash pada dua rakaat shalat sunah ba,da
maghrib dan dua rakaat sunatr seberum fajar." (HR. An-Nasa,i dengan
sanad baik, hanya saja dalam sanadnya ada seseorang yang
diperdebatkan dari sisi dikuatkan atau dikoreksi, namun Muslim
meriwayatkan haditsny a) wallahu a,lam.

33. Asy.syirazi berkata, "Bagr makmuml bila berada
dalam shalat jahriyah, tidak membaca melebihi Al Fatihah
berdasarkan sabda Rasulullah sAw, ,Bila kalian berada di
belakangku, jangan membaca selain ummul Kitab, karena
sesungguhnya tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya,
sementara bila berada dalam shalat sirriyah atau shalat jahriyah
dan ia berada di posisi tidak bisa mendengar bacaan imam, ia
harus membaca karena ia tidak diperintahkan diam untuk hal
Iain, maka ia sama seperti imam dan orang yang shalat
sendirian'."
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Penjelasan:

Hadits ni shahih, telah dijelaskan tidak lama sebelumnya

dalam topik bacaan Al Fatihatr bagi makmum. Tidak ada perbedaan

pendapat bahwa makmum tidak disyaria&an membaca surat dalam

shalat jahriyah bila bacaan imam terdengar olehnya. Misalkan imam

membaca dengan suara keras namun ia tidak mendengamya karena

jaraknya jauh atau karena adanya masalah dalam pendengarannya,

dalam hal ini ada dua pendapat, pendapat paling kuat; ia dianjurkan

membaca surat. Pendapat ini dipastikan oleh fuqatra Irak atau sebagian

besar dari mereka, sebab diamnya tidak memiliki arti. Pendapat

kedua; tidak membaca surat. Pendapat ini dikemukakan fuqaha

Khurasan.

34. Asy-syirazi berkata, 63Bila jumlah rakaat shalat lebih

dari dua, apakah pada rakaat berikutnya harus membaca surat?

Dalam hal ini ada dua pendapai Asy-Syaf i menyatakan dalam

pendapat lamanya; tidak dianjurkan, berdasarkan riwayat Abu

Qatadah RA; Rasulullah SAW membaca Al Fatihah pada dua

rakaat pertama shalat zhuhur dan surat di setiap rakaatnya,

beliau terkadang memperdengarkan ayat kepada kami, beliau

memperlama rakaat pertama dan memperpendek pada rakaat

kedua, dan pada dua rakaat terakhir beliau membaca Al Fatihah

setiap rakaatnya.' Sementara dalam pendapat barunya, Asy-

Syaf i menyatakan dianjurkan berdasarkan yang kami riwayat

dari hadits Abu Sa'id Al Khudhri. Alasan lain; karena rakaat

setelah dua rakaat pertama adalah ralsat iuga, sehingga

dianjurkan untuk membaca Al Fatihah dan surat' sama seperti

dua rakaat pertama, rakaat pertama tidak lebih panjang atas

rakaat kedua dalam hal bacaan. Abu Al Hasan Al-Masarjisi -

semoga Allah SWT merahmatinya- berpendapat; bacaan pada

rakaat pertama dianjurkan lebih panjang di setiap shalatnya,

berdasarkan riwayat dari hadits Abu Qatadah. Teks pernyataan
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Asy-Syaf i dalam Al Umm menyebutkan; rakaat pertama tidak
lebih panjang dari rakaat kedua berdasarkan hadits Abu Sa'id Al
Khudhri RA, sementara hadits Abu Qatadah diartikan;
Rasulullah SAW memperlama rakaat karena beliau merasa ada

sesuatu di dalam pemL'

Penjelasan:

Hadits Abu Qatadah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim. Nama Abu Qatadah adalah Al-Harits bin Rab'i, ada yang

menyebut An-Nu'man bin Rab'i, yang lain menyebut Amr bin Rab'i
Al Anshari As-Salami, meninggal di Madinatr pada tahun 57 H.

menurut pendapat yang kuat.

Redaksi ftadang memperdengarkan ayat kepada kami) artinya
jarang. Ini diartikan Rasulullah SAW terlalu mendalam dalam

merenungi ayat hingga tidak sadar ayahya terucap dengan suara yang

terdengar tanpa disengaj4 atau Rasulullah SAW melakukan hal

tersebut sebagai penjelasan boleh dibaca dengan suara keras, tidak
membatalkan shalat, tidak mengharuskan sujud sahwi, atau agar

makmum tatru batrwa beliau membaca atau beliau membaca surat

tertentu.

Nama Abu Al Hasan Al Masarjisi adalatr Muhammad bin Ali
bin Satral, berguru pada Al Qadhi Abu Ath-Thayib Ath-Thabari dan

mumpuni dalam madzhab Asy-Syaf i, ia adalah salatr satu kakek
kami dalam silsilatr ilmu fiqh, ia -semoga Atlah SWT meratrmatinya-

meninggal dunia pada tahun 383 H.

Redaksi penulis (karena rakaat setelatr dua rakaat pertama juga

rakaat, sehingga diharuskan membaca Al Fatihatr) mengecualikan

rakaat makmum masbuq.

Masalah:
Apakah pada rakaat ketiga dan keempat disunahkan membaca

surat? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhtr. Pertama, tidak
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dianjurkan, ini adalah pendapat lama Asy-Syaf i. Al Qadhi Abu Ath-

Thayib berkata, "Dinukil oleh Al-Buwaithi dan Al Muzanni dari Asy-

Syafi'i. Pendapat kedua; dianjurkan, dan inilatt pemyataan Asy-

Syafi'i dalam pendapat baru yang tertera dalam Al Umm. Juga dinukil

oleh Syaikh Abu Hamid dan Penulis Al Hawi dati Al Imla

Sementara itu sahabat-sahabat kami berbeda pendapat, mand di antara

kedua pendapat ini yang paling kuat. Menurut sebagian besar fuqaha

Irak, yang kuat adalah diar{urkan. Di antara yang menguatkan

pendapat ini adalatr Syaikh Abu Hamid, Muhamili, Penulis Al Uddah,

Syaikh Nashr Al Maqdisi dan Asy-Syasyi. Sekelompok lain

menguatkan pendapat tidak dianjurkan. Ini benar dan inilah yang

difatwakan oleh mayoritas fuqaha. Mereka mengategorikan masalatr

ini dalam masalatr-masalah yang difatwakan dalam pendapat lama.

Menurutku (An-Nawawi): "Bukan hanya pendapat lama saja,

bahkan ada teks dal4m pendapat baru yang menyebut demikian,

seperti yang kami tuturkan dari Al Qadhi Abu Ath-Thayib." Satrabat-

sahabat kami sepakat, bila kita berpendapat dianjurkan membaca surat

pada rakaat ketiga dan keempat, surat yang dibaca harus lebih pendek

dari surat yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua berdasarkan

hadits Abu Sa'id Al Khudhri RA. Pertanyaannya, apakah bacaan pada

rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua di setiap shalat? Dalam

hal ini ada dua pendapat. Pendapat paling kuat menurut penulis dan

mayoritas fuqaha; tidak lebih panjang. Kedua; dianjurkan

dipanjangkan berdasarkan hadits Abu Qatadah. Al Qadhi Abu Ath-

Thayib menjelaskan dalarn At-Ta'liq; yang benar, rakaat pertama

setiap shalat lebih panjanB, dan dalam shalat shubuh lebih diaqjurkan.

Ini adalah pendapat Al Masarjisi dan satrabat-sahabat kami di

Khurasan secara keseluruhan, dan inilah yang dikemukakan oleh Ats-

Tsauri dan Muhammad bin Al Hasan.

Abu Hanifatr berpendapat; memperpanjang bacaan pada rakaat

pertama hanya dianjurkan pada rakaat pertama saja. Pendapat lain
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menyatakan; bacaan pada rakaat pertama dan kedua sama panjangnya.
Fendapat ini dikemukakan sahabat-sahabat kami dari Irak berdasarkan
teks Asy-syafi'i dalam Al umm. Al Qadhi Abu Ath-Thayib berkata,
"Yang benar, bacaan pada rakaat pertama dipanjangkan berdasarkan
hadits Abu Qatadah, agar orang yang ingin shalat berjamaatr
mendapatkan rakaat pertama."

' Alasan yang disebutkan penulis bahwa Rasulullah SAW
memperpanjang bacaan karena meftNa ada sesuatu yang ada di dalam
perut adalah alasan lemah karena dua hal. pertama; riwayat
menyebutkan dengan redaksi (JJr- irg) ini menunjukkan Rasulullatr
sAw sering memperpanjang bacaan. Dan inilah maksud dari
pendapat yang menyatakan bila kata (irLf) menunjukkan pengulangan.
Kedua; orang yang merasakan sesuatu di dalam perut ketika berdiri
tidak dianjurkan menunggu menurut madzhab, mereka hanya berbeda
pendapat tentang penantian dalam rukuk dan tasyahud. Menurut
pendapat terkuat; dianjnrJ<an memperpanjang bacaan pada rakaat
pertama seperti yang disebutkan AI eadhi Abu Ath-Thayib dan
disetujui oleh yang lain. Di antara yang mengemukakan demikian
adalatr Al Hafizh Al-Faqih Abu Bakr Al Baihaqi, dan ini sudah cukup
menjadi pedoman bagi Anda. Bila kita berpendapat; memperpanjang
bacaan rakaat pertama atas bacaan rakaat kedua, lalu apakatr
dianjurkan memperpanjang bacaan pada rakaat ketiga atas bacaan
rakaat keempat? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti dinukil Al
Qadhi Abu Ath-Thayib; tidak diperpanjang karena tidak adanya nash
dalam masalah ini, juga tidak adanya arti yang terdapat pada rakaat
pertama. sementara itu Ar-Rafi'i meriwayatkan dua pendapat dalam
hal ini. Bila kita katakan meinbaca surat pada rakaat ketiga dan
keempat sunah, ini berlaku untuk imam, makmum dan orang yang
shalat sendirian. Ada pendapat lain namrm lemah berkenaan dengan
makmum berdasarkan pendapat bahwa makmum tidak membaca surat
dalam shalat sirriyah seperti yang dituturkan Al-Mutawalli.
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Cabang: penulis At-Tatimmah menyebutkan; orang yang

shalat sunah dua rakaat dianjurkan membaca surat, dan yang shalat

sunatr tebih dari dua rakaat juga membaca surat di setiap rakaatnya

bila tasyahudnya hanya sekali. Namun bila tasyatrud dua kali, apakah

disunahkan membaca surat pada rakaat-rakaat yang dikerjakan di

antara dua tasyahud? Dalam hat ini ada dua pendapat berdasarkan dua

pendapat dalam bacaan sgrat.pada dua rakaat terakhir pada shalat

fardhu.

cabang: makmum yang tertinggal dua rakaat pada shalat

ruba,iyah (empat rakaat), mentlrut teks Asy-Sya.f i -semoga Allah

SWT merahmatinya- ia mengerjakan kedua rakaat dengan membaca

Al Fatihatr dan dua surat. Sementara itu satrabat-sahabat kami

memiliki dua pendapat.

. Pertama, Pendapat ini dikemukakan Abu Ali Ath-Thabari; ada

dua pendapat tentang anjtran membaca surat, karena kedua rakaat itu

adalatr terakhirnya. Asy-SyaIi'i membagi masalah ini menjadi dua

pendapat berdasarkan anjurarurya untuk membaca surat di setiap

rakaat.

Ke&,ia, pendapat ini dikemukakan Abu Ishaq; dianjurkan

membaca surat. Dan bila kita katakan membaca surat tidak dianjurkan

pada dua rakaat terakhir dan yang bersangkutan tidak mendapati

bacaan surat imam, maka ia dianjurkan membacanya agar shalatnya

tidak kehilangan dua surat. Pendapat kedua ini kuat menurut sahabat-

sahabat kami.

Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah Imam Al-

Haramain, penulis Asy-syamil dan lainnya. Dinukil oleh Penulis Al

Hawi dari Abu Ishaq dan sebagian besar satrabat-sahabat kami. Bila

ketentuan tersebut terdapat pada rakaat keempat pada shalat Isya atau

rakaat ketiga pada shalat maghrib, makmum ma5buq tersebut tidak

mengeraskan bacaan menurut madztrab, dan inilah yang dipastikan
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oleh jumhur. Abu Ali Ath-Thabari dalam At lfshah, Al eadhi Abu
Ath-Thayib dalam At-Ta'liq, pemilik Asy-Syamil dan Al-Bayan
menyebutkan dua pendapat dalanr hal ini,.sama seperti dua pendapat
tentang membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat. Al eadhi Abu
Ath'Thayib menjelaskan; Asy-Syaf i menyatakan dalam Al Imla ;
makmum masbuq tersebut membacanya dengan suara keras karena ia
ketinggalan bacaan keras imam, dengan demikian ia harus
menggantinya, sama seperti bacaan lirih imam. Di tempat lain Asy-
Syafi'i menyatakan; ia tidak membaca dengan keras karena bagian
rakaat shalat adalah dibaca lirih, dan dalam contoh ini yang
bersangkutan tidak ketinggalan. Dengan demikian kita bisa
mengetatrui perbedaan antara pendapat Asy-syaf i dengan pendapat
Syaikh Abu Muhammad dalam At-Tabshirah.

Misalkan bacaan imam laurban dan makmum masbuq
memiliki kemrmgkinan bisa membaca surat untuk rakaat yang
tertinggal lalu ia membaca, bacaan pada dua rakaat terakhir tidak
dihitung bila kita katakan bacaan surat hanya untuk rakaat pertama
dan kedua saja.

cabang: misalkan seseorang mernbaca surat kemudian setelah
itu membaca Al Fatihah, bacaannya sarr hanya saja suratnya tidak
terhitung sebagai bacaan menurut madzhab, dan inilah yang tertera
dalam teks Al lJmm dan dipastikan oleh mayoritas satrabat-sahabat
kami. Di arntara yang memastikan pendapat ini adalatr.Al eadhi Abu
Ath-Thayib, Al-Bandaniji, Muhamili dalam Al-Majmu,, Al eadhi
Husain dan Al-Faurani karena ia membaca surat tidak pada
tempatnya. syaikh Abu Muhammad Al Juwaini dalam At-Tabshirah
dan anaknya Imam Al-Haramain, Syaikh Nashr Al Maqdisi dan
lainnya meriwayatkan dua pendapat dalam hal apakatr surat yang
dibaca sebelum Al Fatihatr dinilai sebagai bacaan sah karena yang
bersangkutan membacanya pada saat berdiri dan itulatr tempafirya.
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cabang: misalkan seseorang membaca Al Fatihah dua kali

kita kemukakan berdasarkan madzhab bahwa hal itu tidak

membatalkan shalat, maka bacaan Al Fatihah kedua tidak dinilai

sebagai pengganti surat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Pendapat ini dikemukakan dengan jelas oleh Al Mutawalli dan

lainnya, karena Al Fatihatr diwajibkan dibaca dalam shalat dan satu

hal'tidak bisa ditunaikan urttuk wajib dan sunah secara bersamaan.

Cabang: Syaikh Abu Muharrrmad Al-Juwaini menjelaskan

dalam At-Tabshiralz; misalkan imam tidak membaca surat pada dua

rakaat pertama, lalu makmum sempat membacanya dan ia

membacanya sebelum imam rukuk, ia mendapatkan keutamaan surat'

Bila tidak sempat membacanya karena imam tgrlalu cepat sementara

makmum ingin membacanya, makmum mendapatkan patrala surat

sementara imam mendapatkan akibat buruk atas kelalaiannya

berdasarkan hadits Abu Hurairatr RA, Rasulullah sAw bersabda,

'{, & t*f of:'r* t;.Gf,y'li'o }A
"Merefta slwlat untulonu, bila (shalat) merefta benar mafta

lramu mendapat (pahala) dan bila (shalat) merefta salah, ftamu

mendapat (pahala) dan mereka menanggung (dosanya)." (HR'

Al Bukhaxi dan Muslim)

Terkadang makmurn telat mengikuti gerakan imam karena

membaca surat. Ini salatr karena makmum wajib mengikuti imam,

ketika imam hendak rukuk makmum tidak boleh sibuk dengan amalan

sunatr sehingga mengalahkan amalan wajib (makmum harus rukuk

mengikuti imam).

Madzhab Ulama tentang Bacaan Surat setelah AI Fatihah

Madzhab kami: membaca surat setelah Al Fatihatr hukumnya

sunah, andai seseorang hanya membaca Al Fatihah saj4 shalatnya satr.
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Pendapat ini dikemukakan Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad
dan ulama secara keseluruhan, kecuali pendapat yang diriwayatkan
oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayib dari Utsman bin Abu Al Ash (sahabat

Rasulullah SAW) dan sekelompok fuqatra yang menyatakan; wajib
membaca surat setelah Al Fatihah, minimal tiga ayat. Pendapat ini
diriwayatkan oleh Penulis Al Bayan dari Umar bin Al Khaththab RA.
Pendapat ini disandarkan pada hujatr batrwa itulah yang lazim
dilakukan Rasulullah SAW seperti yang ditunjukkan dalam banyak
sekali hadits-hadits shatrih di samping sabda,

prjtitY; d p,;\bt

el6;l:,srb
"Shalatlah sebagaimana kamu melilwt aht shalat.',

Dalil kami:

Rasulullatr SAW bersabda;

"Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Al Fatihah.,,
Secara dhahir, cukup dengan Al Fatihatr saja. Diriwayatkan dari Abu
Hurairah RA, ia berkata, "Apa yang diperdengarkan Rasulullah sAw
kepada kami, kami memperdengarkannya kepada kalian dan apa yang
dilirihkan Rasulullah sAw, kami melirihkannya dari kalian. Bila kau
tidak melebihi Al Fatihah, itu sudah cukup dan bila kau menambahi,
itu lebih baik untukmu." (HR. Al Bukhari dan Muslim) Dalam
masalah ini, Al Baihaqi dan lainnya bersandar pada atsar dari Abu
Hurairah RA ini, namun atsar ini tidak ada dalilnya untuk masalah
kami, sebab sahabat-sahabat Nabi sAw tidak berhujatr dengan
pendapat satu sama lain. Diriwayatkan dad Ibnu Abbas RA;
Rasulullatr sAw shalat dua rakaat, beliau hanya membaca Al Fatihatr
pada keduanya." (HR. Al Baihaqi dengan sanad dhaifl
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35. Asy.Syirazi berkata, ..Imam dianjurkan mengeraskan

bacaan dalam shalat shubuh, dua rakaat pertdma shalat maghrib

dan Isya. Dalilnya adalah riwayat khalaf dari salaf. Sementara itu

makmum dianjurkan membaca lirih, sebab bila makmum

membaca dengan suara keras akan menyaingi bacaan imam, di

samping itu makmum diperintahkan diam untuk mendengarkan

bacaan imam. Bila makmum mengeraskan bacaan sehingga yang

lain tidak bisa diam, dalam hal ini ia sama seperti imam. Bagi

wanita; wanita tidak boleh mengeraskan bacaan di tempat di

mana ada lelaki-lelaki asing karena tidak menutup kemungkinan

mengganggu. Bacaan shalat zhuhur dan ashar dianjurkan dibaca

lirih, seperti itu juga rakaat ketiga pada shalat maghrib dan dua

rakaat terakhir shalat Isya karena seperti itulah riwayat khalaf

dan salaf. Bila seseorang ketinggalan shalat siang lalu diqadha di

malam hari, ia melirihkan bacaannya karena shalat yang ia

qadha adalah shalat siang. BiIa ia ketinggalan shalat malam lalu

diqadha di siang hari, ia juga melirihkan bacaannya berdasarkan

riwayat Abu Hurairah RA; Nabi SAW bersabda,

,Bila kalian nietihat orang mengeraskan bacaan dalam

s halat siang, lemp arilah dengan hotoran' Beliau juga bersabda,

it;; ,riltif'*"oy

'sesungguhnya shalat di siang hari itu samar (bacaannya)''

Menurut pendapat saya, kemungkinan shalat malam yang

diqadha di sang hari dibaca dengan suara kerasr. sebagaimana

shalat siang diqadha di malam haii bacaannya dilirihkan'."

Penjelasan:

({-ilJD menurut bahasa adalatr para pendatrulu, yang dimaksud

di sini adalah para pendahulu umat ini. (.il}D dengan lam fathah atau

lam sukun (dua dialek), narnun yang lebih fasih dan masyhur adalah
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lam fathah, mereka adalatr generasi yang menyusul generasi
sebelumnya dalam kebaikan, ilmu dan akhlak.

sabda (;w. tr4lt iful artinya tidak dikeraskan, disamakan
(rt"*rlr; dari kalang* h.*.r, artinya tidak berbicara. Hadits yang
disebut penulis ini batil dan tidak ada dasamya

Masalah:

sunnalrnya, mengeraskan bacaan pada dua rakaat shalat
shubuh, maghrib, Isya dan shalat jum,at, dan membaca lirih pada
shalat zhuhur, ashar, rakaat ketiga shalat maghrib dan dua rakaat
terakhir shalat Isya. Ini semua berdasarkan ijma' kaum muslimin,
disamping ditunjukkan oleh hadits-hadits shahih yang banyak sekali
jumlahnya. Hukum ini berlaku untuk imam. sementara bagi orang
yang shalat sendirian, menurut kami dan juga jumhur dianjurkan
mengeraskan bacaan. Al-Abdari berkata, "Inilah madzhab ulama
secara keseluruhan kecuali Abu Hanifah, ia berpendapat; mengeraskan
atau melirihkan baca4n bagi orang yang shalat sendirian sama saja.,,

Dalil kami; orang yang shalat sendirian sama seperti imam
dalam hal perlu mengeraskan bacaan agar bisa direnungkan, sehingga
ia disunahkan untuk mengeraskan bacaan, sama seperti imam dan
bahkan lebih utama, karena membaca dengan suara keras lebih
mendalam dalam perenungan karena tidak terikat dengan yang lain
dan kemampuannya untuk membaca. orang yang shalat seorang diri
mengeraskan bacaan seperti yang ia kehendaki untuk merenungkan
bacaan. Lain halnya dengan makmum, karena makmum diperintatrkan
diam agfr tidak mengganggu imam. Umat sepakat, makmum
disunahkan membaca lirih dan makrutr membaca dengar-r suara keras,
baik bacaan imam terdengar atau tidak.

Penulis At Hav'i menjelaskan, ukwan membaca dengan suara
keras'adalah terdengar oleh orang yang ada di samping, dan ukuran
membaca dengan suara lirih adalah terdengar oleh yang bersangkutan

752 ll,at U"i*u'syarah Al Muha&dzab

I

l

i

I

I
1

I
I

i

!
l



sendiri. Dalil makmum makruh membaca dengan srEra keras; hadits

Umran bin Al-Hushain RA,.

Rasulullah SAW shalat ztruhur lalu ada seseorang membaca di

belakang beliau (.J,i,Ji 'ul, e, p!), seusai shalat Rasulullah SAW

bertanya, "Siapa yang membaci, siapa ydng membaca?" orang itu

menjawab, 
.,saya.,, Rasulullah sAw bersabda, "Aht sudah menduga

bahwasebagiandarilralianalranmengganggubacaanhl.,'(HR.
Muslim) Arti (t€*+t ) adatatr menmik dan mengganggu'

' 
Bagi wanita:

Sebagian besar sa}rabat-satrabat kami menyatakan, bila ia

shalat sendirian, bersama wanita-wanita lain atau bersama lelaki-lelaki

muhrim, ia mengeraskan bacaan, baik shalat seorang diri atau shalat

bersama wanita-wanita lain. bila shalat di tempat adanya lelaki-lelaki

asing,wanitamembacadenganlirih.Diantarayangmengemukakan
perincian ini adalatr penulis, syaikh Abu Mutrammad, Al Bandaniji,

Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam At-Ta',Iig, Muhamili dalam ,4/-

Majmu" At-Tairiddan lainnya. Dan ini adalatr madzhab kami' Penulis

Al Hawi menyatakan; wanita membaca dengan suara lirih, baik shalat

sendirian atau sebagai imam. Al Qadhi Husain lebih serius lagi dalam

masalatr ini, ia menjetaskan, apakah suara'wanita aurat? Dalam hat ini

adaduapendapat.Menurutpendapatyangkuat;srurrawanitabukan
aurat. Bila kita katakan suara wanita aurat lalu ia mengeraskan

bacaannya dalam shalat, shalatnya batal. Yang benar adalah.seperti

yang telatr kami riwayat dari mayoritas. Al-Bandaniji berkata,

"Mengeraskan suara bagi wanita lebih harus lebih rendah dari suara

lelaki.,'Al Qadhi Abu Ath-Thayib berkata, "Hukum takbir dalam hal

dibaca keras maupun lirih sama seperti hukum bacaan dalam shalat'"

Bagi banci: melirihkan suara bila ada orang-orang wanita dan

letakilelaki asing, mengeraskan suara bila shalat seorang diri atau

ketika bersamaan dengan mat[am saja. Sementara itu sekelompok
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fuqatra menyebut secara mutlak bahwa banci sama seperti wanita.63

Dan pendapat yang kami sebut di atas adalah yang terkuat

Berkenaan dengan shalat yang tertinggal; bila seseorang

mengqadha shalat malam di malam hari, ia mengeraskan suara. Tidak
ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bila ia mengqadha shalat siang

di siang hari, ia membaca dengan lirih, tidak ada perbedaan pendapat

dalam hal ini. Permasalahanny4 bila ia mengqadha shalat malam di
siang hari atau sebaliknya, dalam hal ini ada dua pendapat seperti

yang dituttrkan Al Qadhi Husain, Al Baghawi, Al-Mutawalli dan

lainnya. Pendapat paling kuat; patokan keras dan lirihnya bacaan

shalat adalah waktu qadha. Pendapat ini dikuatkan oleh Al Baghawi,
Al Mutawalli, Ar-Raf i dan lainnya. Kedua; patokannya adalah waktu
shalat yang tertinggal. Pendapat ini dipa*ikan oleh Penulis Al-Hatyi,
hanya saja bacaan keras di siang hari, bukan di malam hari. Pendapat

6 Fuqaha menjelaskan, banci (ktntntsa) adalah orang yang tidak bisa diputuskan
apakah lelaki atau perempuan. Para dokter menjelaskan, banci adalah orang yang
memiliki alat kelamin lelaki dan perempuan secara bersamaan, ia memiliki vagina
seperti wanita dan penis seperti lelaki. Inijarang sekali ada dalam dunia kedokteran.
Yang sering ada adalah salah sahr organ kelamin lebih dominan. Masalah seperti ini
dikembalikan kepada bentuk turrrnan janin yang menentukan jenis kelamin tertentu
untuk bayi yang dilahirkan. Selanjutrya terjadi kerusakan pada keseimbangan
hormon yang membuat tidak sesuai dengan bentuk jenis kelamin turunan bagi janin
yang dilahirkan. contoh: janin perempuan.memiliki dua biji kemaluan lelaki. Biji
kemaluan lelaki ini muncul karena pembengkakan pada kelerfar di atas giqial, atau
karena pembengkakan sel telur itu sendiri yang mengeluarkan hormon lelaki,
sehingga alat reproduksi dan pembentukan fisik yang terlihat memiliki bentuk
seperti lelaki, padatral yang ada di dalam alat reproduksi. tersebut adalah.sel telur.
Kekurangan ini bisa dihilangkan dengan cara kontol dini dan menghilangkan
pembengkakan yang memicu. Ada juga banci jenis lain, yaitu banci yang bukan
lelaki dan bukan pula perempuan. Ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang
pembentukan hormon. Maksudny4 laomosom (materi yang menentukan jenis
kelamin berdasarkan ketentuan yang digariskan Allah SWT secara tertentu)
memiliki keganjilan dalam fungsinya, sehingga menyebabkan janin yang secara
nyata berbentuk perempuan namun tidak memilki alat reproduksi'perempuan. cara
meogatasi masalah ini adalah dengan menyuntikkan hormon-hormon pembantu
munculnya jenis kelamin yang lebih dominan dan berdasarkan kecenderungan.
Dalzitn hal ini fuqaha memiliki penjelasan tertentu yang insya Allah swr akan kami
jelaskan pada bagian tambahan. Segalb puji dan nikrnat hanya milik Allah SWT
semata.
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penulis dalam hal ini tidak sama dengan pendapat mereka semua,

karena penulis memastikan membaca pelan secara mutlak.

Menurutku (An-Nawawi): Seperti itu pula yang

dikemukakan para sahabat, hanya saja shalat shubuh -meski termasuk

shalat siang- namun bacaannya mengikuti hukum shalat malam, dan

waktunya juga sama seperti waktu shalat malam. Inilah maksud

sahabat-sahabat kami.

cabang: misalkan seseoftrlg mengeraskan bacaan di bagian

yang seharusnya dibaca lirih atau sebaliknya, shalatnya tidak batal dan

tidak ada sujud sahwi untuk itu. Hanya saja ia melakukan hal makruh'

Ini madzhab kami dan inilah yang dikemukakan Al Auza'i dan

Ahmad menurut salah satu dari dua riwayat yang terkuat. Malik, Ats-

Tsauri, Abu Hanifah dan Ishaq berpendapat; sujud sahwi. Dalil kami

adalah hadits Abu Qatadah; "Terkadang beliau saw memperdengarkan

ayat kepada kami." Hadits shahih seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya.

Ilukum Shalat Sunah JahriYah

Bacaan shalat 'id, istisqa" tarawih, dan khusus disunahkan

dikeraskan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini' Dan shalat

sunah siang hari dianjurkan dibaca dengan lirih, juga tidak ada

perbedaan pendapat dalam hal ini. Sementara shalat sunah malam

selain tarawih, menurut pemilik At-Tatimmah; bacaanrrya dikeraskan'

AI Qadhi Husain dan pemilik At-Tahdzib berpendapat, pertengahan

antara keras dan lirih.

Untuk shalat sunah rawatib, bacaannya dilirihkan berdasarkan

kesepakatan sahabat-sahabat kami. Al Qadhi Iyadh meriwayatkan

dalam Syarh Muslim dari sebagian salaf; bacaan shalat sunah shubuh
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dikeraskan, dan diriwayatkan dari jumhur; dibaca lirih, sama seperti
madzhab kami.

Cabang: hadits-hadits tentang bacaan keras dan lirih dalam
shalat malam.

Diriwayatkan dari Hudzaifah RA, ia berkata,

"Aku shalat bersama Rasulullah SAW pada suatu malam,
beliau memulai dengan surat Al Baqaratr, aku berkata -dalam hati,
'Beliau rul<uk pada surat.keserafus,' namun beliau terus membac4 aku
berkata -dalam hati, 'Beliau membacanya dalarn satu rakaat,' beliau
terus membaca lalu aku berkat4 'Beliau rulok -seusai Al Baqaratr.,
setelatr itu beliau nremulai Aali 'Imraan, beliau membacanya
kemudian memulai An-Nisaa', beliau membacany4 beliau membaca
dengan tartil. saat membaca ayat berisi tasbih, beliau bertasbih, bila
membaca ayat berisi doa, beliau berdoa dan bila membaca ayat berisi
ta'awudz, beliau membaca ta'awudz'.' ([rR. Muslim) Diriwayatkan
dari Abu Qatadah RA;

Pada suatu malam Rasulullah sAw keluar, beliau bertemu
Abu Bakar RA yang tengah shalat dengan melirihkan suara,
kemudian beliau melewati umar bin Al Khaththab RA yang tengah
shalat dengan mengeraskan suara. saat keduanya berkumpul di dekat
Rasulullatr sAw, beliau bersabda, "Alctt, merewatimu wahai Abu
Balrnr, lau shalat dengan melirihkan suara," Abu Bakar berkata,
"4ku memperdengarkan Rabb yang aku bisiki, wahai Rasulullah.,,
kemudian Rasulullatr sAw bersabda kepada umar, "Aht melewatimu
dan englrau tengah shalat dengan mengerasrran suara." Umar berkata,
"wahai Rasulullatr, aku membangunkan orang tidur dan mengusir
setan." Kemudian Nabi sAW bersabda, "wahai Abu Bakar, keraskan
sedikit sttaramtt," dan bersabda kepada Umar, "pelankan sedikit
suaramu." (HR. Abu Daud dengan sanad shahih dari Abu Hurairatr
dengan kisah ini tanpa menyebut; "Kemudian Nabi SAW bersabda,

756 ll rU Uoi*u'Syuah Al Muhadzdzab



,,Wahai Abu Bakar, kcraskan sedikit suaramu," dan bersabda kepada

Umar, "Pelankan sedikit sttaramu." Nabi SAW bersaMq *Aht

mendengmmu wahai Bilal membaca surat ini dan dmi surot ini."

Bilal berkata, "Kalam yang baik, Allah menyatukannya satu sama

lain." Nabi SAW bersabd4 "Kalian semua benar'")

Diriwayatkan dari Abu Hprairah RA, ia berkata, "Bacaan Nabi

sAw di malam hari kadang pelan dan kadang keras." (HR. Abu Daud

dengan sanad hasan.") Diriwayatkan aari esmfl bin Harits, ia adalatr

seorang tabi'in agung, pendapat lain menyatakan ia satrabat, ia

berkatq

"Aku .bertanya kepada Aisyatr, 'Tahukah engkaq apakatr

Rasutullah sAw witir di awal atau di akhir malam?' Aisyatt

menjawab, 'Kadang witir di awal malam dan kadang witir di akhir

malam., Aku berkata, 'Allah Maha Besar segala puji bagi Allah yang

memberi kelonggaran dalam hal ini.' Aku bertany4 'Tatrukah engkau,

apakatr Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Al Qur'an ataukah

melirihkannya?' Aisyatr menjawab, 'Kadang mengeraskan dan kadang

melirihkan.' Aku berkat4 'Allah Maha Besar segala puji bagi Allatl

yang memberi kelonggaran dalam hal ini'." (HR. Abu Daud dengan

sanad shahih. Juga diriwayatkan yang lain.) Diriwayatkan dari Uqbat

bin Amir RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bcrsaMa"

'-Ak fiV.'15gilu., lak rrry',rlst

fl Demikian yang tertera dalam manuskrip syin dan qaf, semerrtara dalam Usud

Al Ghabah dise-butkan; Afif bin Al-Harits Al Yamani. Ath-Thabrani menyebut

namanya dalam jajaran sahabat kemudian menyebutkan perkataan Abu Musa bahwa

ia adalah t"or*g iuhubat, namanya Ghadhif bin Al-Harits Asy-Syamali. Disebutkan

dalanTahdzib At-Tahdzib; Al Qadhif, pendapat lain menyebut Ghathif bin Al Harits

bin Zanim As-sakkuni Al-Kindi, ada yang menyebut Abu Asma' Al-Himashi.

Status sahabatnya diperdebatkan. Al-Ajali menyebut; Ghadhif bin Al-Harits, berasal

dari Syam, seorang tabi'in terpercaya.

iilt
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'Orang yang rnembaca Al Qur'an dengan kpras sama seperti

orang yang menampakJran sedekah dan orang yang membaca Al

Qur'an dengan suara lirih sama seperti orang yang bersedelah

dengan sembunyi-semburryi'." (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan

At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan.")

Diriwayatkan dari Abu Sa'id RA:

Rasulullah SAW beri'tikaf di masjid lalu mendengar satrabat-

sahabat mengeraskan bacaan, beliau membuka tirai dan bersabda,

"Ingat, masing-masing kalian membisiki Rabbnya, jangan ada yang

mengganggu satu sama lain, jangan ada yang mengerasknn suora

satu sama lain," atau bersabda, "Dalam shalat." (HR. Abu Daud

dengan sanad shahih)

Pasal:

Hal-hal Penting Terkait Al Fatihah dan Lainnya dalam Shalat

Sebagian besarnya insya Allah akan saya sebutkan secara

ringkas, khawatir membosankan karena terlalu panjang lebar.

Pertoma, Sahabat-sahabat kami dan lainnya berpendapat;

boleh hukumnya membaca salatr satu dai qiraah sab'ah baik dalam

shalat maupun di luar shalat, tidak boleh hukumnya membaca qiraah
syadzah baik dalam' shalat maupun di luar shalat karena qiraah
syadzah bukan'Al Qur'an mengingat Al Qur'an hanya ditegaskan

berdasarkan riwayat mutawatir. Masing-masing dari qiraah sab'ah

diriwayatkan secara mutawatir, inilah pendapat yang benar yang tidak
tergantikan. Siapa pun yang berpendapat lain, ia salah satu tidak tahu.

Qiraah syadzah tidak mutawatir. Misalkan seseorang menyalatri dan

membaca qiraah syadzah, bacaannya dalam shalat maupun di luar
shalat harus diingkari. Fuqaha Baghdad sepakat menyuruh taubat

orang yang membaca qiraah syadzah. Perincian masalatr ini telah saya
jelaskan dalam Al Bayan, bab adab para penghafal Al Qur'an. Imam
Al Hafizh Abu Umar bin Abdulbar menukil ijma' kaum muslimin;
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tidak boleh membaca qiraah syadzah dan tidak boleh shalat di

belakang orang yang membacanya. Ulama menyatakan, orang yang

membaca qiraah ryadzah bila tidak tatru harus diberitatru, bila

kembali diulang lagi, atau memaog dari awalnya sudah tahu, ia harus

dihukum berat hingga berhenti membaca qiraah syadzah dan setiap

mukallaf yang mampu berkewajiban mengingkarinya. Bila seseorang

membaca Al Fatihatr dalam shalat dengan qiraah syadzah, bila tidak

menrbatr makna, tidak menambah dan tidak mengurangi huruf yang

ad4 shalatnya satr, dan bila tidak seperti ittr, shalatnya tidak sah. Bila

seseorang membaca suatu strat dengan salah sattt qtrinh sab'ah,

dianjtrkan meneruskan hingga selesai dengan bacaan yang sama.

Misalkan yang bersangkutan membaca sebagian ayat dengan salatr

safii qiraah sab'ah dan ayat lain dengan bacaan lain yang juga

termasuk dalam qiraah sab'ah, hukumnya boleh dengan syarat ayat

yang {ibaca selanjutnya adalatr lanjutan dari ayat sebelumnya.

Kedua, Wajib hukumnya membaca Al Fatihatr dalam shalat

dengan selurutr huruf dan tasydid-tasydidnya yang berjumlah

empatbelas (di basmalah adalah tiga). Misalkan seseorang tidak

menyebut satu hurufrrya atau meringankan bacaan tasydid, atau

mengganti suatu huruf dengan huruf lain padahal ia bisa membaca

dengan benar (lisannya noimal), bacaannya satr. Misalkan dhad

diganti zha', berkenaan dengan sah-tidaknya bacaan dan shalatnya ada

dua pendapat milik Syaikfi Abu Muhammad Al Juwaini. Imam AI-

Haramain, Al Ghazrrli dalarn Al Basith, Ar-Rafi'i dan lainnya

berpendapat; yang benar tidak sah. Pendapat ini dipastikan Al Qadhi

Abu Ath-Thayib. Syaikh Abu Hamid berpendapat; sama seperti bila ia

merubalr dengan huruf lain. Pendapat kcdua; sah karena orang-oftulg

awam dan semacamnya sulit mengetahui makhrajnya.

Ketiga; bila salatr membaca dalam Al Fatihah yang merubah

makna, misalnya dengan mendhammah atau mengkasrah ta' pada

kalimat ('c;r|, atau mengkasrah kaf pada kalimat (ltil), atau

A:l Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll ZSe



menyebut (rtr-!) dengan dua hamzatr, shalat dan bacaannya tidak satr

bila dilakukan dengan sengaja, dan wajib mengulang bacaan bila tidak

sengaja dilakukan. Bila tidak merubatr makna, misalnya memfathatr

dal pada kalimat (.t+;) dan memfathah nun pada kalimat (!6rr-i) atau

memfathah shad pada kalimat (Jrtf) dan semacaulnya, shalat dan

bacaannya tidak batal, hanya saja makruh dan haram bila disengaja.

Andai disengaja, bacaan dan shalatnya tidak batal. Inilah pendapat

yang kuat dan dipastikan oleh jumhur. Pendapat lain disebutkan dalam

At-Tatimmaft; kekeliruan yang tidak merubah makna membuat shalat

tidak satr. Perbedaan pendapat ini disebabkan apakah sisi

kemukjizatan Al Qur'an terletak pada rangkaian kalimat dan I'rab
secara bersamaan ataukatr pada rangkaian kalimat saja.

Keempat,berkenaan dengan hal-hal detail namun penting yang

disebutkan Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini dalam At-Tabshirah

terkait dengan huruf-huruf Al Fatihah; huruf sin dalam basmalah dan

Al Fatihah secara keseluruhan harus diucapkan secara bersih tanpa

kekeruhan pada suara, diucapkan dengan lembut dari makhrajnya di
antara renggang gigi -maksudnya ujung lisan. Bila di'lisannya pelat

yang menghalanginya mengucapkan huruf sin secara bersih, boleh

diucapkan agak mirip dengan tsa'. Bila pelatrya berat, orang fasih
tidak boleh mengikuti bacaannya. Bila pelatnya ringan dan tidak
merubah sin dengan huruf lain saat diucapkan, ia boleh mengimami
dan wajib memperlihatkan tasydid pada hlruf-huruf yang bertasydid.

Membaca tasydid secara berlebihan tidak membatalkan shalat, namun

sebaiknya sebatas kaidah lazimqiraah saja. Membaca Al Fatihah tidak
disyaratkan memisahkan masing-masing kalimat seperti yang

dilalrukan oleh mereka yang berlebihan dan melarrrpaui batas, batrkan

fuqaha Bashratr menilai cara membaca seperti ini sebagai kelemahan

dan kebodohan. Misalkan seseorang ingin memisah antara basmalah

dengan <:#at qj:it.ibir), hamzJpada @ijr) harus dibaca hamzah

qath'i dan diringankan. Lebih utamanya, basmalah disambung dengan

OiJUir '*t !,l!jr) karena basmalah adalah bagian dari ayatnya.
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Lebih baiknya tidak berhenti pada (foJ,, '€,li,'D karena ini bukan

waqaf, bukan pula akhir ayat. Asy-Syaf i menjelaskan; ada sebagian

orang yang berlebihan dalam tartil dengan menjadikan satu kalimat

menjadi dua kalimat, berlebihan dalarn membaca huruf dengan terang

adalatr seperti ucapan G;;a mereka berhenti sesaat antara sin dan

ta', sehingga satu huruf terpisah dari huruf lain dan kalimat terpisah

dari kalimat lain. Ini tidak boleh karena terdapat dalam satu kalimat,

tidak boleh dipenggal, dipisatr dan diwaqafkan di sela-selanya. Batas

tartil yang dibolehlcan adalah mengeluarkan huruf dari maktrajnya

kemudian beralih kepada kalimat lah yang tersambung, tanpa

berlrelrti. Membaca AI Qur'an dengan tartil adalah menyambung hurtrf

demi hunrf, kalimat demi kalimat secara perlahan dan pelan. Memisatt

huruf dan waqaf tidak pada tempatnya bukan tennasuk tartil.

Termastrk kesempurnaan dalam titawatr adalah meninggikan

harakat yang ada pada huruf yang dibaca waqaf dengan ditarik meski

mengeluarkan sebagian huruf dari selain makhrajnya, misalnya

mengucapkan G;$4 dengan ta' yang menyerupai dal atau shad,

bukan dengan shad murni atau sin murni, namun di antara keduanya.

Bila yang bersangkutan tidak bisa belajar, shalatnya satr. Bila

dimrmgkinkan belajar, ia wajib belajar dan harus mengqadha semua

shalat yang dilakukan saat lalai belajar.

Derrikian huktm'Al Fatibatr, sementara untuk bacaan lain;

kesalatran yang terdapat dalam.tilawatr yang merubah makna secara

sengaja, mis{nva membaca tlciSr p9 b iirr .r34 t1,I9 dengan

merafa'kan t.lD a* menashabkan (iCiJD, atau membaca sebagian

kalimat yang terdapat dalam qiraah syadzah,misalnya 1 iiltlJti tililti
WJ iiiii,i), ("6"9 16,#;W'*'J ;i) atau <i,;;i,i "e;;;t i"Ji
il1, semua ini memUatlttcan shalat. Bila kesalatrannya tidak merubatr

arti dan tidak menambatr ucapan, shalat tidak batal, hanya saja

makruh. Demikian akhir penjelasan Syaikh Abu Muhammad'semoga

Allah SWT meratrmatinya-.

Al Mqjmu'SywahAl MuhadzdzaD ll 761



Penulis At-Tatimmaft menjelaskan; membaca qiraah syadzah
yang merubah makna dengan sengaja membatalkan shalat, bila tidak
merubatr makna tidak perlu sujud satrwi. Syaikh Abu Muhammad Al
Juwaini menjelaskan dalam At-Tabshirah; misalkan seseorang telah
membaca Al Fatihah dan ia yakin telah menyempumakannya tanpa
ragu, kemudian setelatr itu muncul keraguan pada salah satu kalimat
atau huruf tertentu apakatr telatr dibaca dengan benar atau tidak,
keraguannya tidak berpenganrh, dan bacaannya dipastikan benar.

Misalkan ia usai membaca Al Fatihah dan' ragu apakatr telatr
menyelesaikannya, ia wajib mengulang lagi, seperti halnya bila ragu
di tengatr-tengatrnya. Misalkan ia membaca dengan lalai lalu baru
teringat lagi saat membaca (ilf"J' lt'$6 u.'3!dait P d^ia tidak
yakin apakah sudah membaca seluruh surat,'ia hanrs mengulang dari
awal meski berdasarkan dugaan kuat ia baru sampai pada bagian akhir
setelah membaca dari awal, namun mungkin saja ada satu kalimat atau
satu huruf yang tidak dibaca. Bila tidak dimulai dari awal dan tetap
rukuk dengan sengaja, shalatnya batal, dan bila rukuk karena lupa,
semua yang dilakukan sebelum membaca Al Fatihah dan surat pada
rakaat kedua dinilai sia-sia.

Keenam,syarat dalam bacaan dan lairurya; memperdengarkan
untuk diri sendiri bila pendengarannya normal dan tidak ada gangguan
untuk mendengar. Dalam kondisi ini hakikat mendengar tidak
disyaratkan. seperti itu juga bacaan dalam tasyahud, salam, takbiratul
ihram, tasbih rukuk dan semua bacaan-bacaan dalam shalat baik
fardhu maupun sunatr secara keseluruhan dengan perincian di atas
tanpa adanya perbedaan pendapat.

Ketujuh, Satrabat-satrabat kami berkata, ..Orang bisu harus
menggerak-gerakkan lidah dengan maksud membaca seukuran
gerakan lidah orang yang berbicara, sebab membaca mencakup
pengucapan dan penggerakan lidah, bagian yang tidak mampu
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. dilakukan menjadi gugur sementara yang wajib tetap harus ditunaikan

bila mampu berdasarkan sabda Nabi SAW;

,ILu V *;trfu ;L 5e1iiy2,a

"Bila ahu' memerintahkan sesuotu kcpadamu, lakukanlah

sematryntmu." GIR'. Al Bukhari dan Muslim) Kaidah ini telatr

dijelaskan sebelumnya dalam pasal takbir. Penulis menyebutkan

masalatr ini di tempat tersebut dan kami juga sudatr menjelaskannya.

Kedelapan' menunrt kami, imam dianjurkan diam sebanyak

empat kali dalam shalat jahriyatr. Pertanta, selepas takbiratul ihram

dengan membaca doa istiftatr. Kedua; antara ucapan GJfJoJt fj) a*
(,.yT) dengan diam sesaat. Ketiga; setelah membaca (crT), saat itu

imam diam agak lama sekira makmum sempat membaca Al Fatihatr.

Keempat; setelah membaca surat, saat ifu imarn diam sesaat unfuk

memisah antara bacaan dengan takbir rulok. Diam selepas takbiratul

ihram (pertama) adalatr diam majaz, sebab saat itu tidak diam dengan

sesungguhnya, namun membaca doa istiftah, namun dalam hadits-

hadits shatrih disebut diarn seperti dijelaskan sebelumnya. Alasannya

kenapa disebut diam; tidak seorang pun mendengax ucapannyq

sehingga ia sarna seperti orang yang diam. Diarn yang kedua dan

keempat adalah diam sesungguhnya. Sementara diam yang ketiga,

telatr kami sebutkan sebelumnya penjelasan As-Sarkhasi; dianjurkan

untuk membaca doa dan dzikir saat itu. Dalil untuk diam yang

pertama hingga ketiga telah disebutkan sebelumnya di tempatnya

masing-masing. Sementara diam yang keempat menurut satrabat-

sahabat kami dianjurkan. Di antara yang berpendapat demikian adalah

Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini dalam At-Tabshirah dan Penulis

Al Bryan. Pendapat ini disandarkan pada hadits Al Hasan bin

Samuratr bin Jundub RA dari Nabi SAW; beliau diam dua kali; ketika

membaca istiftatr dan setelah membaca secara keseluruhan. Riwayat

lain menyebutkan; seusai membaca Al Fatihatr dan surat ketika rukuk.

Samuratr menghafal hal itu namun Umran mengingkarinya, kemudian
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keduanya mengirim surat kepada Ubay bin Ka'ab RA, lalu Ubai

membalas surat keduanya; Samurah benar. (HR. Abu Daud dengan

kedua lafazJl, ini) Riwayat Abu Daud lainnya dan riwayat At-Tirmidzi
menyebutkan; Samurah bin Jundub dan Umran bin Hushain saling

menyebut hadits, lalu Samurah menyampaikan bahwa ia menghafal

dua diam dari Rasulullah SAW; satu kali setelah takbir dan satunya

lagi setelatr membaca G"ffur lj # ,aslzLir ,i). Riwayat ini tidak

berseberangan dengan riwayat-riwayat sebelumnya, bahkan secara

keseluruhan menegaskan tiga diam. Wallahu a'lam.

Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini menjelaskan dalam lr-
Tabshirah; diriwayatkan batrwa Rasulullah SAW melarang

menyambung dalam shalat. Ulama menjelaskan larangan ini dalam

dua hal. Pertama, menyambung bacaan dengan takbir rukuk, ini
makruh, seharusnya keduanya diberi jeda. Kedua, tidak thuma.'ninah

dalam rukuk dan sujud, dalam kondisi ini haram hukumnya
menyambung satu gerakan peralihan ke gerakan lain, tapi harus

tenang untuk thuma' ninah.

Kesembilan, dianjurkan membaca Al Qur'an dengan tartil dan

merenungkannya. Ini disepakati. Allah SWT berfirrnan, "Dan bacalah
Al Qur'an itu dengan perlahan-lahan." (Qs. Al-Muzzammil ln| a)

Allah SWT berfirman, *Ini adalah sebuah Kitab yang Kami turunkan
lrepadamu penuh dengan berkah supqya mereka memperhatikan ayat-
ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orahg yang
mempunyai fikiran." (Qs. Shaad [38]: 29) Hadits-hadits dalam

masalah ini banyak sekali jumlalmya, sebagiannya telatr saya sebutkan

dalam kitab adab ahli qiraatr, di sana juga telah saya sebutkan

sejumlah penjelasan penting terkait Al Qur'an dan bacaan, sebagian

besarnya telah saya jelaskan dalam syarah ini di akhir bab hal-hal
yang mewajibkan mandi. Di sana ada sejumlah penjelasan berharga
yang perlu diketahui. Hanya Allah SWT yang berkenan memberi
pertolongan.
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Kesepuluh, kaum muslimin sepakat, mu'awwidzatain (Al-

Falaq dan An-Naas), Al Fatihah dan semua surat yang tertera dalam

mushaf adalah Al Qur'an, kafir orang ya4g mengingkari sebagiannya.

Riwayat dari Ibnu Mas'ud tentang Al Fatihatr dan mu'awwidzatatn

adalah batil, tidak benar dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Hazm menjelaskan di

permulaan Al Mujatta;65 ini dusta atas Ibnu Mas'ud, palsu, yang benar

adalah bacaan Ashim dart ztrr dari Ibnu Mas'ud yang di dalamnya

menyebut Al Fatihatr dan mu'awwidzrtlatn-

36. Asy-syirazi berkata, *Kemudian rukuk Rukuk adalah

salah satu kewajiban shalat berdasarkan liman Allah swT, '.EIci

orung-orang yang beriman, ruhuklah ham* suiudlah kamu' (Qs.

At Hajj l22lz 77 ) Dianjurkan bertakbir saat hendak rukuk

berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA,

'Ketika hendak shalat, Rasulullah SAW bertakbir ketika

berdiri dan ketika rukuk kemudian mengucapkan ( oS. ?nt '*
'o:t e1, kemudian takbir ketika hendak sujud dan ketika hendak

mengangkat kepala, beliau melakukan seperti itu dalam semua

shalat hingga usai.' Alasan lain; karena menunduk merupakan

perbuatan, sehingga tidak terlepas dari bacaan, sama seperti

perbuatan-perbuatan (shatat) lainnya'.'

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah di atas diriwayatkan Al Bukhari dan

Muslim. Ruhk menurut bahasa berarti membunglark. Demikian yang

dijelaskan oleh atrli bahasa dan sahabat-satrabat kami. Penulis Al

Hawi menyebutkan; sebagian mengartikan turiduk, dalam hal ini ada

syair masyhur;

"Mudah-mudahon kau nndukPado suatu hari

6' Ibnu Hazm memiliki dua kitab; Al Muhalla dan Al Muialla, keduanya tentang

fiqh.
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Sementara masa telah mengangkatnya. "

Redaksi (,.rJft) dengan ha' dhammah dan ya' tasydid artinya
jatuh dan turun seperti yang dikemukakan Al Jauhari, sementara yang

lain memfathah ya'. Penulis Al Mathali'menjelaskan; (gJAt) dengan

fathah artinya turun dan jatuh, sementara dengan dhammah artinya
naik. Al Khalil menjelaskan; keduanya adalah dialek dengan arti yang

Sama.

Ulama sepakat rukuk hukumnya wajib, dalilnya selain ayat di
atas dan juga ijma' adalah hadits tentang orang yang shalat secrua

tidak baik dan sabda Nabi SAW,

Jt"t *:fr?;cst:i
"Shalatlah sebagaimana kamu melihat aht shalat.l'

Disunnatrkan mengucapkan takbir saat hendak rukuk, tidak ada
perbedaan pendapat dalam hal ini bagi kami. sahabat-sahabat kami
berkata, "Tidak menyambung takbir rukuk dengan bacaan, tapi harus

diberi jeda dengan diam sesaat," seperti yang telatr dijelaskan
sebelumnya. Mereka berkata, "Takbii dimulai ketika masih dalam
keadaan berdiri dan kedua tangan diangkat bersamaan dengan ucapan

takbir, ketika dua tangan telatr sejajar dengan kedua pundak

selanjutnya membunglcuk dan memanjangkan bacaan takbir hingga
mencapai batas kedua lutut. Inilah madzhab kami. Asy-Syaf i
menyatakan dalam Al Umm; fuqaha Irak dan lainnya memastikan
demikian. S'ementara itu ada dua pendapat yang diriwayatkan dari
fuqaha Khurasan. Pertama; ini pendapat baru. Kedua; ini pendapat
lama. Takbir tidak dipanjangkan, namun cukup dilakukan saja.

Mereka berkat4 "Kedua pendapat ini berlaku untuk seluruh takbir
peralihan. Permasalahannla; apakatr dipendekkan ataukah
dipanjangkan hingga sampai pada bacaan setelahnya? Yang benar;

dipanjangkan. Misalkan seseorfirg tidak bertakbir dengan sengaja atau
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lupa hingga

lewat.

rukuk, ia tidak bertakbir lagi karena posisinya. sudah

Madzhab LIIama tentang Takbir Peralihan

Perlu diketahui, dalam shalat ruba'iyah (empat rakaat) ada

duapuluh dua takbir; lima takbir di setiap rakaat, empat takbir untuk

dua kali sujud dan bangrm dari zujud, takbir kelima unttrk rukuk dan

takbir inilah takbir yang keduapuluh, ditambah takbiratul ihram darr

takbir bangrm dari tasyahud awal. Se,urentara shalat tsulcfsiyoh (tiga

rakaat) ada tujuhbelas takbir (ima talcbir ruhrk tidak ada seperti pada

shalat ruba'iyah), dan shalat tsuna'iyah (dua rakaaQ ada sebelas kali

takbir untuk dua rakaat plvs takbiraUl ihram. Ini semua menurut

pendapat kami sgnah kecuali talcbiratul ihram yang hukumnya wajib.

Inilah madzhab karni, juga madztrab jumhur ulama dari kalangan

sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya. Ibnu Al Mundzir

menjelaskan, inilah yang dikemulcakan Abu Bakar Ash-shiddiq,

Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Jabir,uu Quit bin Ibad, Syu'ib,

Al-Auza'i, Sa'id bin Abdulaziz dan sebagian besar ahlul ilmi.

Satrabat-satrabat kami meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair,

Umar bin A!{ul A71z dan Al Hasan Al Bashri, mereka berpendapat;

hanya takbiratul ihram saja yang disyariatkan, tidak ada takbir lain.

Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan pendapat ini dari Al Qasim bin

meriwayatkan, Salim bin AMullah dan Umar bin Al Khaththab. Juga

diriwayatkan Abu Al Hasan bin Batthal dalam Syarh Al Buffitari dari

sejumlatr salaf, seperti; Mu'awiyatr bin Abu Suffan, Ibnu Sirin, Al-

Qasim bin Mtrhammad, Salim dan Sa'id bin Jubair. Pemyataan Al

Baghawi dalam Syarh As-suntrah; umat sepakat atas takbir-takbir ini,

tidaklah benar. Mgngkin riwayat yang kauri nukil ini tidak sampai

padany4 atau yang dimaksud Al Baghawi adalatr kesepakatan ulama

pasca tabi'in berdasarkan madzhab kalangan yang menyatakan ijma"

6 Abdu[ah bin Jabir Al Bayadhi.
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setelah ,khilaf membatalkan khjlai dan pendapat ini dipilih oleh

kalangan atrli ushul generasi terakhir, dan inilah yang dikemukakan

oleh sebagian sahabat-sahabat kami, seperti Abu Ali bin Khairan, Al-

Qaffal, Asy-syasyi dan lainnya.
' Ahmad bin Hanbal berpendapat; semua takbir hukumnya

wajib. Pendapat Ahmad ini disandarkan pada sabdaNabi SAW,

el a:frfictrb
"Shalatlah sebagaimana komu melihat aht shalat." Dan

diriwayatkan batrwa beliau saw melakukan semua takbir. Sementara

pendapat kalangan yang tidak mewajibkan takbir-takbir dalam shalat

selain takbiratul ihram disandarkan pada hadits dari Al Hasan bin
Imran6T dari Abdullah bin Abdunatrman bin Abazi dari ayahnya RA;
ia shalat bersama Rasulullah SAW dan beliau tidak menyempurnakan

takbir. (HR. Abu Daud, Al Baihaqi dan lainnya) Riwayat imam

Ahmad bin Hanbal dalam Al-Musnad menyebutkan tambahan; tidak
menyempurnakan takbir maksudnya ketika turun dan ketika bangun.

Dalil kami untuk menanggapi dalil Ahmad adalah hadits orang

yang shalat tidak baik, Nabi SAW tidak memerintatrkan takbir-takbir
peralihan dan hanya menyuruhnya takbiratul ihram, sementara

perbuatan Nabi SAW dianikan sebagai anjuran untuk menyatukan di
antara dalil-dalil yang ada.

Dan dalil kami untuk menanggapi yang lain adalah hadits Abu
Hurairah RA, ia berkata,

"Ketika hendak shalat, Rasulullatr SAW bertakbir kemudian
beliau bertakbir ketika hendak rukuk, setelah itu mengucapkan ( hl g,.,
t:* d) saat mengangkat tulang punggung dari.rukuk, lalu beliau
mengucapkan liiJjr Ui Uf,tl saat berdiri, selanjutnya beliau bertakbir

6' Al Hasan bin Imran, disebutkan oleh Abu Daud As-Sajastani pemilik ls-
Sunan; Ibnu Basyar Asy-Syami berkata" "Ia adalatr Abu Abdullatr Al Asqalani."
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ketika hendak sujud, setelatr itu betiau bertakbir ketika mengangkat

kepala, beliau melaktrkan demikian di semua shalat hingga usai,

beliau juga bertakbir ketika bangm dari dua rakaat setelatr duduk."

(HR. Al Bukhari danMuslim, ini lafazhMuslim)

Diriwayatkan dari Mutharrif, ia berkata, *Aku dan Umran bin

Hushain shalat di belakang Ali bin Abi Thalib RA, saat sujud ia

bertakbir, saat mengangkat kepala ia bertakbir, saat bangUn dari dua

rakaat ia bertakbir. Setelah kari usai shalat, Umran menarik tanganku

lalu berkata, 'Orang itu telah mengimami kita seperti shalatnya

Mtrhammad sAw,, ataq 'orang itu menginga&anku pada shalatnya

Mutrammad SAW'." (IIR Al Bulfiari dan Muslim) Diriwayatkan dari

Ikrimah, ia berkata *Aku shalat di belakang seorang Syaikh di

Makah, ia takbir sebanyak duapuluh dua kali lalu aku berkata kepada

Ibnu Abbas, 'Orang itu bodoh.' Ibnu Abbas bilang, 'Ibumu

kehilanganmu, itu adalah sunah Abu Al-Qasim SAW'." (HR. Al

Bukfiari) Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Rasulullah

SAW bertakbir setiap kali membrmglork dan bangun, setiap kali

berdiri dan duduk, seperti itu juga Abu Bakar dan Umar RA." (HR.

At-Tirmidzi dan beikata, "Hadits hasan slnhih-') Dalam hal ini

terdapat banyak sekali hadifs dalam kitab sluhih, dan yang telatr kami

sebut di atas dirasa cukup.

Sementara hadits Ibnu Abazi bisa dijawab dengan beberapa

hal.

Pertama,Hadits tersebut dhaif Y,arcna diriwayatkan Al Hasan

bin Lmran, ia perawi yang tidak dikenal.6E

t Dernikian sesuai dengan manuslaip aslinya Ini terjadi berulang-ulang pada

manuskrip syin dalr qaf ymg menyebut Al Hasan dari Imran, ini salah cetak, sebab

Al Hasan adalah Ibnu Imran. Silahkan lihat catatan kaki sebelumnya. Berkenaan

dengan keshahihan hadiB, Ibnu Hibban menjelaskan dalan Ats-Tsiqat; Al Hasan bin
Imran memiliki satu hadits dalam Sunan Abi Daudtertang kesempurnaan takbir. Al
Hafiztr Ibnu Hajar menjelaskan, hadits ini cacat. Abu Daud Ath-Thayalisi dan

Bukhari menyatakan, tidak shahih. Saya berkata, "Bulfiari meriwayatkan dari Ath-
Thayalisi, ia berkatq 'Hadits ini menunrt kami batil'." Ath-Thabari menjelaskan
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Kedua, Hadits tersebut diartikan; ia tidak mendengar takbir
dan makmum lain -yang telah kami sebutkan sebelumnya.yang

mene gaskan takbir- mendengarnya.

Ketiga, Mungkin Rasulullah SAW tidak bertakbir atau

semacarnnya untuk menjelaskan bahwa hal itu boleh. Kedua jawaban

ini (kedua dan ketiga) disebutkan oleh Al Baihaqi, sementara jawaban

pertama dikemukakan oleh Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dan

lainnya.

Cabang: Imam disunahkan mengeraskan seluruh takbir shalat,
juga ucapan (i:* cd h' 'g,:e) agw makmum tahu perlaihan gerakan

imam. Bila suara imam kecil dan semacamnya, disunatrkan agar

muazin atau orang lain mengeraskan suara yang diucapkan imam agar

semua makmum mendengar. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal

ini. Dalil kami dari sunah; hadits Sa'id bin Al Harits, ia berkata, "Abu
Sa'id shalat bersama kami, ia mengeraskan takbir saat mengangkat

kepala setelah sujud, saat sujud, saat bangun, dan ketika bangun dari
dua rakaat hingga ia menyelesaikan shalat seperti itu, ia berkata, 'Aku
melihat Rasulullah SAW shalat seperti ini'." Diriwayatkan dari Jabir

RA, ia berkata, "Rasulullah SAW saki! kami shalat di belakang

beliau, beliau duduk sementara Abu Bakar memperdengarkan takbir
beliau kepada makmum." (HR. Muslim) Disebutkan pula dalam

riwayat Muslim; Rasulullah SAW shalat ztruhur mengimami kami dan

Abu Bakar RA berada di belakang beliau, saat Rasulullah SAW takbir
,dbu Bakar takbir dengan suara keras hingga kami mendengzlmya.

Diriwayatkan dari Aisyah RA tentang kisatr Rasulullah SAW sakit, ia
berkata, "Abu Bakar RA mendatangi Rasulullah SAW hingga duduk
di dekatnya, Nabi SAW tengah mengimami jar"a* dan Abu Bakar
memperdengarkan takbir kepada mereka." (HR. Muslim dengan

lafadtnyadan Al Bukhari dengan maknanya)

dalarn Tahdzib Al-Atsar; Al Hasan menurut kami perawi yang tidak diketahui
kondisinya.

770 ll et U"i^u'SyarahAl Muhadzdzab



37. Asy-Syirazi berkata, "Dianjurkan mengangkat kedua

tangan sejajar dengan kedua pundak saat takbir berdasarkan

hadits Ibnu Umar RA tentang tohbirotul ihrom ]angtelah kami

sebutkrn sebelumnya.'

Penjchsen:

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Dianjurkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak saat

rulcuk dan bangun dari ruhlg juga saat talbiratul ihram bagl setiap

orang yang shalat, baik yang shalat dengan berdiri, duduk maupun

berbaring wanita maupun aoak-anak, orang yang shalat wajib maupun

shalat snnah. Di:mikian yang dinyatakan Asy-Syaf i dalam Al-Umm

dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Mengangkat kedua tangan

dimulai ketika masih berdiri bersamaan dengan permulaan takbir.

Pada pasal tentang takbiratul ilvam sebelumnya telah dijelaskan

pernyataan Al Baghawi; dianjurkan merenggangkan jari-jari tangan di

sini (takbir ruhrk dan bangrur dari rulok, -penerj) dan setiap kali

bangu. Misalkan kedua tangan atau salah satu tangan seseorang

cacat, hukumnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam

mengangkat tangan saat takbiratul ihram, dan semua cabang masalah

berlalru di sini.

Madzhab Ulama tentang Mengangkat Kedua Tangan Untuk
Rukuk dan Bangun dari Rukuk

Perlu diketatrui, masalatr ini penting sekali karena setiap

muslim memerltrkannya berkali-kali dalam sehari, terlebih bagi

pencari akhirat dan yang memperbanyak shalat. Karena itulah ulama

sangat menaruh perhatian besar pada masalah ini, bahkan imam Abu

AMullah Al Bukhari menulis sebuatr kitab besar untuk menegaskan

mengangkat tangan pada kedua bagran ini dan mengingkari dengan

keras orang yang menyalatrinya. Kitab ini berharga dan tergolong

sima'i (berbasis dalil), segala puji bagi Allah SWT. Insya Alatr

a
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sebagian besar intinya akan aku nukil di sini. Imam Al Baihaqi juga

merangkum sejumlatr penjelasan bagus dan sebagian besar intinya
akan saya nukil di sini,.Aridai tidak khawatir terlalu memperpanjang

lebar, niscaya saya akan memperlihatkan banyak sekali penjelasan-

penjelasan berharga yang menakjubkan. Semoga saya bisa membuat

buku tersendiri mengenai hal ini.

Perlu diketahui, mengangkat kedua tangan saat takbiratul
ihram disyariatkan berdasarkan rjma' orang yang kompeten, dan

dalam'hal ini ada sedikit penjelasan yang telatr kami sebutkan di
tempatnya. Sementara mengangkat kedua tangan saat takbir rukuk dan

bangun dari rukulG menurut madzhab kami keduanya sunatr. Inilah
yang dikemukakan oleh sebagian besar ulama dari kalangan sahabat,

tabi'in dan generasi setelahnya. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari
Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, Anas, Ibnu Az-Zubair, Abu Hurairatr
dan satrabat-sahabat lain. Juga diriwayatkan dari sejumlah tabi'in,
seperti Thawus, A*ra', Mujatrid, Al Hasan, Salim bin Abdullah, Sa'id
bin Jabir, Nafi' dan lainnya. Juga diriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak,
Ahmad dan Ishaq. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari
sebagian besar mereka, juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudlui,
Al-Laits bin Sa'ad dan Abu Tsaur. Al Hasan AlBashri
meriwayatkannya dari para sahabat. Al-Auza'i berkata, "Disepakati
oleh ulama Hijaz, Syarn dan Bashratr." Ibnu Watrab meriwayatkannya
dari Malik.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat inilah yang dikemukakan
imam Abu Abdullah Al Bukhari. Mengangkat tangan ketika takbir
rukuk dan bangun dari rukuk diriwaya&an dari tujuhbelas satrabat

Nabi SAW, di antaranya; Abu Qatadah Al-Anshari, Abu Usaid As-
Sa'idi, Muhammad bin Maslamatr Al-Badri, Sahat bin Sa,ad,
Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas, Abu Hurairatr,
Abdullalr bin Amr bin Al Ash, Abdullatr bin Az-Zubur, Wa'il bin
Hujr, Malik bin Al-Huwairits, Abu Musa Al Asy'ari, Abu Hamid As-
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Sa'idi." Al Hasan dan Hamid bin Hilal berkata, "Sahabat-satrabat

Rasulullah SAW mengangkat tangao (ketika takbir)." Al Hasan dan

Hamid bin Hilal tidak mengecualikan satu satrabat pun.

Al Bukhari menjelaskan; tidak ada riwayat shahih dari seorang

sahabat pun yang tidak mengangkat kedua tangan saat takbir. Kami

juga meriwayatkan tentang masalah ini dari sejumlah ulama Makkah,

Hijaz, hak, Syam, Bashrah, Yaman dan sebagian ulama Khurasan,

seperti Sa'id bin Jabir, Atha' bin Abu Rabah, Mujahid Al-Qasim bin

Muhammad, Salim bin Abdullah, Umar bin Abdulaziz, An-Nu'man

bin Abu Ayyasy, Al Hasan, Ibnu Sirin, Thawus, Makhul, Abdullatt

bin Dinar, Nafi', IJbaidullah bin Umar, Al Hasan bin Muslim, Qais

bin Sa'id dan masih banyak lagi lainnya. Seperti itu dari sebagian

besar satrabat-satrabatku (Al Bukhari) dan para ahli hadits Btrkhara,

seperti; Isa bin Musq Ka'ab bin Sa'id, Muhammad bin Salam,

Abdullah bin Muhammad Al-Masyidi dan masih banyak lagi dari

mereka yang tidak bisa dihitung jumlalrnya. Tidak ada perbedaan

pendapat di antara ahlul ilmi yang namanya telatr kami sebut di atas.

Abdullalr bin Az-Zubair -maksudnya Al-Humaidi,6e gurunya-, Ali bin

Al-Madini, Yatrya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin

Ibratrim menegaskan sebagian besar hadits-hadits ini dari Rasulullah

SAW dan mereka menilai benar. Mereka adalatr atrlul ilmi di

masanya.

Demikian penjelasan dan penukilan Al Bukhari. Al Baihaqi

juga meriwayatkan dari para satrabat yang tertera di atas, Al Baihaqi

menuturkan; kami meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar

bin Al Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdullah, Uqbah bin

6e Abdullah.bit Az-Zubafu Al Humaidi, guru Bukhari. Mungkin kaa ganti yang

disebut di sini merujuk pada Bukhari, adanya disamarkan karena guru-guru imam
Bukhari masyhur. Atau kemungkinan kata ganti tersebut merujuk kepada si
pembicara, yaitu orang pertama yang namanya disebut Bukhari dalam Al-Jami' Ash-
Shahih, hadits pertama yang disetut Bukhari adalah "Sesungguhnya amal-amal itu
berdasarkan niat,;' dan perawi pertamanya adalah Al Humaidi Abdullah bin Az-
Zubak.Inilatr orang pertama yang disebut Bukhari dalam kitab shahihnya.
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Amir, Abdullah bin Jabir Al-Bayadhi (dari kalangan satrabat),
kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dari tabi'in seperti yang
disebutkan Al Bukhari. Al Baihaqi menuturkan; kami juga
meriwayatkan dari Abu Qilabah, Abu Az-Zubair, Malik, Al Auza,i,
Al-Laits, Ibnu uyainatr, Yahya bin sa'id Al eatthan, Abdurrahman
bin Mahdi, Ibnu Al-Mubarak, Yahya bin yahya dan sebagian besar
ahli hadits di berbagai negeri. Mereka adalatr imam-imam islam di
timur dan barat di setiap masanya.

Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ibnu Abu Laila dan kalangan
rasionalis secara keseluruhan berpendapat; tangan tidak di angkat
dalam shalat kecrrali talcbiratul ihram.Ini juga salah satu pendapat
yang diriwayatkan dari Malik. pendapat mereka ini disandarkan
kepada hadits Al Bara' bin Azib RA, ia berkata, ,.Aku melihat
Rasulullah sAw ketika memulai shalat mengangkat kedua tangan

. kemudian tidak mengulangi lagi." (HR. Abu Daud dan berkata,
"Tidak shatrih.") Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata,
"Sungguh, aku akan shalat mengimami kalian seperti shalatrya
Rasulullatr sAw." Ia hanya mengangkat kedua tangannya sekali. (HR.
Abu Daud dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, .,Hadits hasan.,)
Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, errgxr shalat di
belakang Nabi SAW, Abu Bakar dan umar, mereka tidak mengangkat
kedua tangan kecuali saat memulai shalat." (HR. Ad-Daraquthni dan
Al Baihaqi) Diriwayatkan dari Ali RA; ia mengangkat kedua
tangannya pada takbir pertama kemudian setelatr itu tidak mengangkat
kedua tangan sama sekali. (HR. Al Baihaqi) Diriwayatkan J*ihi
RA; ia mengangkat kedua tangannya saat takbiratul ihram.
Diriwayatkan dari Ibnu samtratr RA, ia berkata, ..Rasulullah sAw
bersabda,

ti>tbt G L&t,f ,p *u\l qk FJjf it, lt rl ; c

'Kenapa aku melihat kalian mengangkat dua tangan seperti
elrar kuda yanq tidak tenang. Tenangrah dalam shalat,.,, (HR. Muslim
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dalam kitab shahihnya) Diriwayatkado dari Ibnu Abbas RA, ia
berkata, ,.Jangan mengangkat kedua tangan kecuali pada tujuh tempat;

memulai shalat, menghadap kiblat, di atas Shafa dan Marwa, di

Arafah, di antara Maqam dan di dekat duajembatan."

Satrabat-satrabat kami dan junhur ulamabersandar pada hadits

Ibnu Umar:

Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan sejajar bahu ketika

memulai shalat, bila takbir untuk rulok dan bila mengangkat kepala

dari rul(uk beliau juga mengangkat keduanya. (IIR. Al Bukhari dan

Muslim dalam Htab shahift masing-masing melalui berbagai sanad)

Diriwayatkan dari Abu Qilabah; ia melihat Malik bin Al-Huwairits

mengangkat kedua tangannya saat bertakbir, saat hendak rukuk ia

mengangkat kedua tangannya dan ketika mengangkat kepala dari

rulek ia mengangkat kedua tangannya, ia memberitatrukan bahwa

Rasulullatr SAW melakukan demikian. Diriwayatkandari Ali bin Abi

Thalib RA dari Nabi SAW,

Ketika hendak shalat wajib, Nabi SAW bertakbir dan

mengangkat kedua t4ngan sejajar batnr, beliau melalnrkan seperti itu

ketika usai membaca dan hendak rukuk, beliau melalnrkan seperti itu

ketika bangun dari rukuk, beliau tidak mengangftat tangan sama sekali

ketika shalat dengan duduk, bila bangrm dari dua sujud, beliau juga

mengangkat kedua tangan dan bertakbir. (IIR Abu Daud dengan

latai]r- ini dan At-Timridzi, At-Tirmidzi berkat4 "Hadits hasan

shahih.,,) Bangun dari dua sujud makzudnya bangrrn dari dua rakaat,

artinya ketika bangun selepas tasyahud awal. Demikian penjelasan At-

Tirmidzi dan lainnya, dan ini jelas

7o Hadits ini dijadikan dalil oleh Penulis Al-Bada'I; dalil mengangkat tangan

adalah hadits mauquf riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar RA dan marfu' sampai

Nabi SAW, beliau bersabdq "Jangan mengangkat kedua tangan kecuali pada tujuh

tempat," ia menyebutkan; di antaranya takbiratul ihram. @enerbit)
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Diriwaya&an dari wa'il bin Hujr RA; ia merihat Rasulullatr
sAw mengangkat kedua tangan beliau ketika memulai shalat dan
bertakbir. Hammam -salatr satu perawi hadits- menjelaskan tata
caranya; sejajar dengan kedua telinganya, lalu ia berselimut dengan
bajunya, setelah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.
Ketika hendak rukuk, ia mengeluarkan kedua tangannya dari balik
baju kemudian keduanya diangkat dan bertakbir, ketika mengucapkan
(o.r} ,il Ar gc) ia mengangkat kedua tangannya, dan ketika sujud ia
sujud di antara kedua telapak tangannya. (HR. Muslim dalam kitab
shahihnya) Diriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Atha'; ia
mendengar Abu Hamid bersamaan dengan sepuluh sahabat Rasulullah
sAw, salah satunya Abu Qatadah, ia berkata, "Aku akan mengajari
cara shalat Rasulullah sAw pada kalian. Mereka berkata,
'Perlihatkan.' Ia berkata, 'Ketika hendak sharat, Rasulullah sAV/
berdiri lurus dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, bila
hendak rukuk beliau mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu
lalu mengucapkan (.ntr .i,D dan beliau rukuk, beliau rukuk dengan
I'tidal, beliau tidak menegakkan dan tidak menundukkan kepala,
beliau meletakkan kedua tangan di lutut, setelah itu beliau
mengucapkan (ii* cr"l i,' i7i), beliau mengangkat kedua tangan dan
beliau berdiri lunrs hingga setiap tulang kembali ke tempatnya. la
menyebutkan hadits sampai pada; kernudian beliau mengerjakan
rakaat kedua seperti itu hingga beliau berdiri dari dua zujud, beliau
t+bir dan mengangkat ke{ua tangan hingga sejajar dengan batru
seperti yang beliau lakukan ketika memulai shalat,.,' (HR. Abu Daud
dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, *Hadits hasan shatrih.,)
Bangun dari dua sujud maksudnya bangrrn dari dua rakaat. Di aktrir
riwayat disebutkan; "Kau benar, seperti inilah shalatnya Rasuluflatr
sAw." (HR. Al Bukhari dalam kitab Mengangkat kedua tangan dari
berbagai sanad) Diriwayatkan dari Anas RA; Nabi SAW mengangkat
kedua tangannya ketika hendak rukuk. (HR. Al Bukhari dalam kitab
Mengangkat kedua tangan) Hadits serupa juga diriwayatkan dari Abu
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Hurairah RA dari Nabi SAW. (HR. Al B*haxi dalarn kitab

Mengangkat kedua tangan) Dalarn hal ini banyak sekali hadits-hadits

yang tidak terhitung jumlatrnya dan yang kami sebutkan ini dirasa

sudatr ctrkup.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib berkata, "Abu Ali berkata,

'Mengangkat tangan ketika takbir diriwayatkan oleh tigapuluh satrabat

dari Nabi SAW'."

Beberapa tanggapan unttrk hadits Al-Barra' M I-g mereka

jadikan sandaran.

Pertama,jawaban ini dikemukakan oleh para imam hadits dan

para hafizlr; hadits tersebut dlaifbedasarkan kesepakatan mereka. Di

antara yang menyatakan demikian adalatr Suffan bin Uyainatr, Asy-

Syaf i, Abdullah bin AzZnbair AlHumaidi- guru Imam Al Bukhari,

Ahmad bin Hanbal, Yatrya bin Ma'in, Abu Sa'id Utsman bin Sa'id

Ad-Darimi, Al Bukhari dan kalangan pendahulu lain. Mereka adalah

tiang-tiang hadits dan imam-imarn islam di bidang ini. Seperti itu juga

dengan para hafidz kalangan terakhir yang melemahkan hadits ini,

mereka .sering menjelaskan masalatr ini. Sebab dhaifrrya hadits ini

adalah karena diriwayatkan dali Suffan bin Uyainatr dari Yazid bin

/+bl Ziyad dari Abdurratrman bin Abu Laila dari Al Barra' RA, dan

para imam tersebut di atas, juga yang lainnya sepakat batrwa Yazid

bin Abu Ziyad keliru dalam riwayat ini. Pada mulanya ia

meriwayatkan; "Ketika memulai shalat, Nabi SAW mengangkat kedua

tangan." Sufyan berkata, ccr{ku tiba di Kufatr lalu aku mendengarnya

menyampaikan hadits ini dengan menambatr; 'Tidak mengulang lagi

(mengangkat tangan).l, aku menduga orang-orang Kufatr

membisikkan tambahan itu'." Su&an meneruskan, "sahabat-sahabat

kami berkata, 'Hafalannya berubah 6tau membrruk'." Asy-Syaf i
berkata, "sufyan menyalahkan Yazid bin Abu Ziyad dalam hadits

ini." Al-Humaidi berkata, "Hadits ini diriwayatkan Yazid, dan Yazid

memberi tambahan.'

i

t,ti-
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Abu Sa'id Ad-Daximi berkata, 'cr{ku bertanya kepada Ahmad
bin Hanbal tentang hadits ini, ia menjawab, .Tidak shahih., Aku
mendengar Yatrya bin Ma'in melematrkan yazid bin Abu ziyad.Bukti
kebenaran pemyataan SuSan bahwa orang.orang Kufah membisikkan
lcata-kata tersebut adalah; suSan Ats-Tsauri, zlhair bin Mu,awiyatr,
Hisyam dan ahlul ilmi lain tidak mengingkarinya, kata-kata tambatran
itu (maksudnya kalimat; 'Tidak mengulang lagi (mengangkat
tangan)), hanya disebutkan oleh orang terakhir yang meriwayatkan
dari Yazid bin Abu Ziyad')'

Al Baihaqi berkata, "Di antara yang menguatkan pendapat
Abu Abdullah Al-Hakim bin Al-Bai, adalah hadits..., Al Baihaqi
menyebut dengan sanadnya sampai su$an bin uyainatr. Ia berkata;
Yazid bin Abu Ziyad menceritakan kepada karni di Makah dari
Abdurratrman bin Abu Laila dari AI-Barra' RA, ia berkata, *Aku
melihat Nabi sAW mengangkat kedua tangan ketika memulai shalat,
ketika rukuk dan ketika mengangkat kepala setelah rukuk.,, Su&an
berkata, *Ketika aku tidak di Kufah, aku mendengarnya
meriwayatkan;:'Nabi sAw mengangkat kedua tangan ketika memulai
shalat kemudian tidak mengulangi lagi (mengangkat tangan)., Aku
mengira mereka membisikkan kalimat itu kepadanya'.', Al Baihaqi
berkata, "Muhammad bin AMurrahman bin Abu Laila meriwayatkan
hadits ini dari saudaranya, Isq dari Abdunahman bin Abu Laila dari
Al-Barra', ia berkata, 'Nabi sAw mengangkat kedua tangan ketika
memulai shalat kemudian tidak mengulangi lagi (mengangkat
tangan)'." Hadits Muhammad bin Abdtrnatrman bin Abu Laila tidak
bisa dijadikan hujah, kondisinya lebih buruk menurut para atrli di
bidang hadits melebihi yazid bin Abu ziyad, ), Selar{utrya Al
Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari utsman bin sa,id Ad-
Darimi; ia menyebutkan satu pasal yang mendhaifkan hadits yazid
bin Abu ziyad' ini. Hadits yang diriwayatkan dari Abdunahman bin
Abu Laila ini tidak lebih kuat dari hadits yazid. Al Bukhari
mendhaifkan hadits ini dengan penjelasan yang sama
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Jawaban kedua; jawaban ini dikemukakan oleh sahabat-

sahabat kami; andai hadits ini shahih harus diartikan; tidak

rnengangkat tqngan lagi di awal memulai shalat, tidak pula di awal-

awal rakaat lain dalam satu shalat. Harus diartikan seperti ini untuk

menyatukan di antara hadits-hadits yang ada.

Jawdban ketiga; hadits-hadits tentang mengangkat tangan lebih

utama karena menegaskan, sementara hadits yang tengah kita bahas

ini menafikan. Penegasan lebih dikedepankan atas penafian'

Jawaban keempa! hadits-hadits tentang mengangkat tangan

lebih banyak jumlah, sehingga harus didatrulukan. Sementara hadits

Ibnu Mas'ud RA bisa ditanggapi dengan empat hal. Ketiga jawaban

sebelumnya zudatr jelas. Keempat, berkenaan dengan kelemahan

hadits, Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Al

Mubarak, ia berkata, "Menurut saya, hadits Ibnu Mas'ud tidak

shahih.,, Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Mengangkat tangan;

Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Adam melemahkan hadits

ini. Al Bukhari menyetujui pernyataan ini. Kalangan terakhir yang

melematrkan ini di arrtaranya Ad-Daraquthni, Al Baihaqi dan lainnya.

Beberapa jawaban untuk hadits Ali bin Abi Thalib RA;

Pertama;hadits dhaif. Di antara yang mendhaifkan adalah Af

Bukfiari. Al Bukhari meriwayatkan pernyataan atas dhaifrrya hadits ini

dari Sufyan Ats-Tsauri. Al Baihaqi meriwayatkan dari Utsman Ad-

Darirni, ia berkat4 "Hadits ini diriwayatkan dari Ali melalui sanad

yang lemah ini."

Diriwayatkan dari Ali RA dari Nabi SAW; beliau mengangkat

tangan ketika rukuk, bangun dali rulok dan ketika bangun dari dua

rakaat (tasyatrud awal) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Lantas bagaimana ada yang mengira Ali lebih memilih pendapat

untuk dirinya sendiri yang menyalahi perbuatan Rasulullah SAW yang

ia lihat?
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Al Baihaqi berkata, ,,Az-Za,faran berkata, .Asy-Syafi,i

berkat4 'Tidak shatrih dari Ali dan Ibnu Mas'ud,,, maksudnya hadits
yang diriwayatkan dari keduanya bahwa keduanya tidak mengangkat
tangan kecuali pada takbiratur ihram saja. Asy-syafi,i berkata,
"Andaipun shatrih dari Ali dan Ibnu Mas'ud, pastilatr si perawi hadits
melihat keduanya tidak mengangkat tangan karena lupa.,' Bila ada
yang berkata, "Ali dan Ibnu Mas'ud lupa yang mereka hafalkan dari
Rasulullatr sAw, rurmun Ibnu Umar tetap 

-menghafalnya,,, 
tentu

alasan ini menjadi hujatr penguat baginya.

Hadits Jabir bin Samuratr yang mereka jadikan huiiah benar-
benar aneh dan merupakan kebodohan terhadap sunah yang paling
buruk, sebab hadits ini tidak berkenaan dengan mengangkat tangan
saat rukuk maupun ketika bangun dari rukuk, yang benar; mereka
mengangkat tangan saat salam dengan berisyarat ke kanan dan ke kiri
yang dimaksudkan sebagai ucapan salam unt'k orang yang ada di
sebelah kanan dan kiri. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini di
kalangan ahli hadits atau siapa pun yang bersinggungan dengan ahli
hadits meski sekecil apa pun. sebagai penjelasannya, Muhammad bin
Al Hajjaj meriwayatkimnya dalam Htab shahih dari dua sanad.
Pertama, sanad sebelumnya. Kedua, dari Jabir bin samuratr, ia
berkata;

"saat kami shalat bersama Rasurullatr sAw, kami
mengucapkan th 'z;;5 31, ir,:rt itt 'et;s fj, it*rr) seraya
berisyarat dengan tangan ke kanan dan kiri, lalu Rasulullah sAw
bersabda, '(Jntuk apa kalian berisyarat dengan tangan seperti ekor-
ekor htda yang tidak bisa diam. salah seorang dari kalian cuhtp
meletakkan kedua tangan di atas rutut kemudian mengucapkan salam
ktpada saudaranya yang qda di seberah rianan dan kiri,.,, (HR.
Muslim dalam kitab shahitrnya) seperti itu juga yang diriwayatkan
oleh para pemilik kitab sunan lain. Riwayat lain dalam shahih Muslim
menyebutkan; diriwayatkan dari Jabir bin samurah, ia berkata,
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"Aku shalat bersama Rasulullah SAW, ketika salam kami

mengucapkan dengan (isyarat) tangan; (W i*:.lr '# irUt;, lalu

Rasulullah SAW melihat'kami, beliau bersabda, 'Kenapa ftalian

menunjuklwn dengan tangan seperti ekor-ekor htda yang tidak bisa

diam? Bila salah seorang dari kalian salam, hendaklah menoleh ke

temannya, tidak berisyarat dengan tangan'." Demikian lafazh Shahih

Muslim.

Al Bukhari menjelaskan dalam kitab stnhift; sebagian orang

yang tidak tatru berhujatr dengan hadits Jabir bin Samuratt, padahal

hadits ini tentang mengangkat tangan ketika salam, bukan ketika

berdiri. Orang yang memiliki pengetahuan tentang hadits meski hanya

sedikit tidak akan berhujatr dengan hadits ini, karena hadits ini

masyhur, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Andai

maksudnya seperti yang Anda kir4 tentu mengangkat tangan ketika

takbimtul ihram dan takbir shalat 'id juga terlarang karena haditsnya

tidak menjelaskan tangan diangkat. Maksud hadits tersebut telah

dijetaskan oleh hadits Abu Nu'aim. Abu Nu'aim menyebutkan

riwayat Muslim dengan sanadnya yang saya nukil di sini. Setelah itu

Al Bukfiari berkata, "Hendaklah orang berhati-hati untuk

menakwilkan atau mengarang sesuatu atas nama Rasulullah SAW

yang tidak beliau sampaikan. Allah SWT berfirmat,"Maka hendaHah

orang-orang yang merryalahi perintah-Nya tahtt akan ditimpa cobaan

atau ditimpa azab yang pedih. " (Qs. An-Nuur l2al: 63)

Tujutr jawaban unttrk riwayat Ibnu Abbas, "Jangan

mengangkat tangan kecuali pada di tempat."

Pertama, hadits ni dhaif dan mursal. Demikian jawaban Al
Bukhari yang ia jelaskan.

Kedua, riwayat ini menafikan sementara riwayat lain

menegaskan, dan yang menegaskan lebih didatrulukan atas yang

menafikan.
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Ketiga, andu benar diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tentu tidak
boleh siapa Pwr meninggalkan sunnah, hadits-hadits shatrih dari Nabi
sAw, para sahabat dan generasi setelahnya. Ini dikutkan bahwa
mengangkat tangan disebutkan di banyak sekali tempat selain ketujuh
tempat ini seperti yang telatr dijelaskan Al Bukhari dengan berbagai
sanadnya. Penjelasan masalah ini akan saya jelaskan dalam satu
bagian tersendiri dalam bab ini, insyaAllatr.

Demikian peqielasan terkait dengan masaratr mengangkat
tangan saat takbir rulok dan bang,n dari rukuk beserta aait-Jaitnya
dari kedua kubu yang menafikan dan yang menegaskan. Terakhir akan
saya tutup dengan penjerasan pamungkas Al Baihaqi -semoga Aflatlswr meratrmatinya-; ia meriwayatkan dari imam Abu Bakar bin
Ishaq Al-Faqih, ia berkat4 "Mengangkat tangan -*ukr"d"; 

-l;
tempat-tempat tersebut- diriwayatkan secara shahih dari Nabi sAw,
para khalifah Rasulullah sAw, kemudian para sahabat, tabi,in, dan
kealpaan Abdullatr bin Mas'ud untuk mengangkat tangan tidaklah
berarti bahwa para sahabat tidak melihat Nabi sAW mengangkat
tangan. Ibnu Mas'ud lupa cara berdirinya dua makmum di belakang
imam, lupa prakek rulek yang dinasakh dan lainnya. Bila har-hal
sepenting itu ia lupakan, lalu bagaimana tidak lupa tentang
mengangkat tangSn?! Selarfutnya Al Baihaqi meriwayatkan dari Ar-
Rabi', ia berkata, *Aku bertanya kepada asy-Syafi;i, .Apo 

malcna
mengangkat tangan ketika rukuk?, Asy-Syafi,i menjawab, .Sama
seperti makna mengangkat tangan ketika *"rnutri shalat;
mengag,ngkan Alrah swT dan sunah yang diikuti, kita mengharap
patrala Allah swr untuk itu. Juga sama seperti mengangkat tangan di
Shafa dan Marwah, dan lainnya,.,,

AI Baihaqi meriwayatkan dari suffan bin uyainatr, ia berkata,"N At,oa'i dan Ats-Tsauri berkumpul saat Isya, Al-eu-'i berkata
'Kenapa kau tidak mengangkat tang4n saat rukuk dan bangun dari
rukuk?' Ats-Tsauri menjawab,'yazid. bin Abu Ziyad, menceritakan
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kepada kami.' Al Auza'i berkat4 'Aku meriwayatkan untukmu dari

Az-Zlrhi. dari Salim dari ayahnya dari Nabi SAW lalu kau

menentangku dengan riwayat Yazrd bin Abu Ziyad?' Yazid adalah

perawi dhaif, haditsnya dhaif danmenyalahi sunah.' Wajah Ats-Tsauri

memerah lalu Al-Auza'i berkata, 'sepertinya kau tidak suka dengan

yang aku ucapkan.' Ats-Tsauri menyahut, 'Ya.' AJ-Auza'i kemudian

berkata, 'Mari kita berdiri ke Maqam dan mari kita saling melaknat,

siapakah di antara kita yang benar.' Ats-Tsauri tersenyum saat melihat

Al-Auza'i serius'."

Al Bukhari meriwayatkan dalam kitab Mengangkat tangan

dengan sanadnya yang shahih dari Nafi'; Ibnu umar ketika melihat

orang tidak mengangkat tangan ketika rulruk dan ketika bangun dari

rukuk, Ibnu Umar melemparkan tongkat ke orang tersebut. Al Bukhaxi

meriwayatkan dari Ummu Ad-Darda: RA; ia mengangkat tangan

sejajar dengan bahu saat memulai shalat dan ketika rukuk, saat

nrengucapkm, (i:* cr"l, h' 'e,J{, ia mengangkat tangan hingga dan

mengucapkan llljr ili t;> Al Bukhari berkata, "Istri sebagian

sahabat lebih tahu dari mereka." Al Bukhari meriwayatkan dengan

sanadnya yang shatrih dari Sa'id bin Jabir, ia berkata, "Mengangkat

tangan dalam shalat adalatr sesuatu turtuk menambahi (kekurangan)

shalatnu."

Al Bukhari berkata, i'Menurut penduduk Bashratr yang kami

temui, tidak ada riwayat dari penduduk Hijaz dan Irak seperti Al-

Hurnaidi, Muhammad bin Al Mutsanna, Yatrya bin Ma'in, Ahmad bin

Hanbal dan Ishaq bin Ibrahim tentang tidak mengangkat tangan dari

Nabi SAW. Mereka adalah para ahlul ilmi di masanya. Juga tidak ada

riwayat dari satrabat Nabi SAW yang tidak mengangkat tangan. Ibnu

Al-Mubarak mengangkat tangan, dan ia adalatr atrlul ilmi yang paling

banyak memiliki ilmu di masanya setahu saya. Bagi orang yang tidak

memiliki pengetahuan tentang salaf, teladanilah Ibnu Al-Mubarak

untuk masalah-masalatr di mana ia mengikuti Rasulullah SAW,
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sahabat dan tabi'in. Ini lebih baik dari pada mengikuti perkataan orang
yang tidak tatru.

Ma'mar berkata, "Ibnu Al Mubarak berkata, 'Aku shalat di
dekat An-Nu'man,'l aku mengangkat tanganku lalu ia terbang, .Kau

hampir saja terbang.' Aku bilang, 'Bila aku tidak terbang pada yang
pertama, aku tidak terbang untuk yang kedua'." Selanjutnya Al
Bukhari meriwayatkan tentang mengangkat tangan di tempat-tempat
ini dari pentolan imam-imam islam dari sahabat, tabi,in dan
setelatrrya, setelah itu Al Bukhari menjelaskan; penduduk Makah,
Madinah, Yaman dan Irak sepakat mengangkat,tangan. Al Bukhari
meriwayatkan dari sekelompok imam lain lalu menyatakan, siapa pun
yang mengira mengangkat tangan bid'ah berarti telatr menghina
sahabat-sahabat Rasulullah sAW, salaf dan generasi setelatrnya, juga
menghina penduduk Hijaz, Madinah, Makah, sekelompok penduduk
Irak, Syam, Yaman, ularya Khurasan seperti Ibnu Al-Mubarak bahkan
guru-guru kami. Tidak ada riwayat shatrih dari sahabat yang tidak
mengangkat tangan, dan sanad-sanad riwayat tidak mengangkat
tangan tidak lebih shahih dari sanad-sanad riwayat mengangkat
tangan.

Al Bukhari berkat4 "Riwayat mengangkat tangan dari Nabi
sAw saat memulai shalat, saat rukuk dan bangun dari rukuk yang
diriwayatkan oleh mereka, juga riwayat-riwayat lain batrwa Nabi
sAw mengangkat tangan di tempat-tempat ini (saat rul<uk dan bangun
dari rukuk), juga saat berdiri dari dua rakaat (tasyahud awal),
semuanya shahih karena mereka tidak menufurkan satu shalat saja.
Mereka memperdebatkan masalah ini padahal sebenamya tidak ada
perbedaanny4 mereka hanya menambatr saja, dan tambatran atrlul ilmi
bisa diterima." Wallahu a'lam.

7r Maksudnya Abu Hanifah 
-semoga 

Allah swr merahmatinyd---, ia adalah
An-Nu'man bin Tsabit.
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38. Asy-syirazi berkata, (Wajib membungkuk hingga

kedua telapak tangan mencapai lutut, sebab kurang dari batas itu

tidak disebut rukulc Dianiurkan meletakkan tangan di atas lutut

dan merenggangkan jari-jari tangan berdasarkan riwayat Abu

Ilamid As-saridi RA; kedua telapak tangan Nabi sAW memegang

dua lutut seperti menggenggam dan beliau merenggangkan jari-

jarir'tidakdirapatkanberdasarkanriwayatdariMush'abbin
sa,ad RA, ia berkata,'Aku shalat di dekat sa'ad bin Malik, aku

meletakkan kedua tanganku di lutut dan aku membelitkan jari-

jaritangan.sa'adbinMalikmenepuktanganku'danberkata'
.Pukulkan telapak tanganku ke lututmur' ia juga. berkatar'Nah,

dulu kami pernah melakukan seperti itu lalu kami diperintahkan

untuk memukulkan telapak tangan ke lutut., Dianjurkan

membentangkanpunggung,leherdantidakterlalumenundukkan
kepala, juga tidak terlalu menegalrkannya berdasarkan riwayat

dari Abu Hamid As-Sa',idi RA; ia menyebutkan tata cara shalat

Rasulullah sAw lalu berkata, 'Belieu rukuk dengan I'tidal,

beliau tidak menegakkan dan tidak pula menundukkan kepala"

Dianjurkan merenggangkan kedua siku dari lambung

berdasarkan riwayat Abu Hamid As-Sa'idi RA; Nabi sAw

melakukan demikian. Sementara bagi wanita tidak

merenggangkansiku,namunmelekatkankelambungkarenaini
lebih menutupi bagi. wanita. wajib thuma'ninah dalam rukuk

berdasarkan sabda Nabi sAllv kepada orang yang shalat secara

tidak baik, .Kemudian rukuklah hingga kau rukuk dengan

thumatninah'."

Penjelasan:

Hadits Abu Hamid yang pertama dan yang kedua shahih,

keduanya diriwayatkan oleh Abu Daud dan At'Tirmidzi, keduanya

cuplikan hadits panjang tentang tata carushalat secara sempuma. Abu

Daud, At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dengan lafazh seperti
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itu kecuali redaksi (dan merenggadgkan jari-jarinya) yang tidak
disebutkan oleh At-Tiruridzi. Al Bukhari meriwayatkan hadits Abu
Hamid ini, namur tidak menyebtrtkan kedua kata itu. Lafazh Al
Bulfiari sebagai berikut; Diriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin
Atha', suatu ketika ia dudrtk bersama beberapa satrabat Nabi SAW,

lalu kami saling menyebut cara shalat Nabi SAW, Abu Hamid As-
Sa'idi berkata, "Aku paling hafal cara shalat Rasulullah SAW di
antara kalian, aku melihat beliau ketika takbir mengangkat tangan

sejajar dengan battu, ketika rukuk beliau meletakkan kedua tangan di
lutut kemudian membunghrkkan plmggung, ketika mengangkat

kepala, beliau berdiri lurus hingga semua tulang punggung kembali ke

tempatnya, ketika sujud beliau meletakkan tangan tanpa

merenggangkan dan tidak menggenggam, beliau menghadapkan jari-
jari tangan dan jari-jari kaki ke kiblat, ketika duduk pada dua rakaat,

beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, bila duduk
pada rakaat terakhir beliau memajukan kaki kiri dan duduk di atas

pantat." Demikian lafazhriwayat Al Bukfiari.

Riwayat At-Tirmidzi menyebutkan; diriwayatkan dari

Muhammad bin Amr bin Atha' dari Abu Hamid, ia berkata, "Aku
mendengarnya berkata dan ia tengatr bersama sepuluh satrabat-satrabat

Nabi SAW, :Aku paling tahu shalatnya Rasulullatr SAW dari kalian,'
mereka bilang, 'Perlihatkan,' Ia berkata, 'Ketika hendak shalat,

Rasulullah SAW berdiri lurus dan mengangkat kedua tangan sejajar

dengan bahu, bila hendak rul<uk beliau mengangkat kedua tangan

sejajar dengan batru lalu mengucapkm, (Ft lrj a* beliau rukuk,
beliau rukuk dengan I'tidal, beliau tidak menegakkan dan tidak
menundukkan kepala, beliau meletakkan kedua tangan di lutut, setelatr

itu beliau mengucapkan (* Crf, h' i,l,), beliau mengangkat kedua

tangan dan beliau berdiri lunrs hingga setiap tulang punggung kembali
ke tempatnya. Kemudian beliau merunduk ke bawah dengan bersujud,

beliau mengucapkar, (Fi 3,r;, b.liuu merenggangkan kedua lengan

beliau dari ketiak dan membuka iari-iari kaki. kemudian beliau
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merebatlkan kaki kiri dan beliau duduk di atasnya, beliau duduk

dengan I'tidal hingga setiap tulang kembali ke tempatrya, setelah itu

beliau berdiri, kemudian beliau mengerjakan rakaat kedua seperti itu

hingga beliau berdiri dari dua sujud, beliau takbil dan mengangkat

kedua tangan hingga sejajar dengan batru seperti yang beliau lakukan

ketika memulai shalat, kemudian beliau melakukan hal itu hingga

rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kiri dan duduk di atas pantat

lalu salam.' Mereka berkata 'Kau benar, seperti itulah Rasulullah

sAw shalat,.,, (Ini lafazh riwayat At-Tirmidzi, ia berkata, "Hadits ini

hasan shahih.")

Maksud "bila berdiri dari dua sujud, Rasulullah SAW

mengangkat kedua tangan" adalatr ketika b*gl* dari rakaat kedua

selepas tasyahud awal. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad shahih

sesuai syaxat Muslim seperti riwayat At-Tirmidzi dengan

menambatrkan setelah taftbiratyl ihram; "Rasulullah SAW membaca

kemudian rukuk,. beliau meletakkan kedua telapak tangan di lutut,

kemudian bila berdiri dari dua rakaat, beliau takbir dengan

mengangkat tangan hingga sejajar dengan batru." Riwayat serupa juga

diriwayatkan Abu Daud melalui jahu lain sebagai berikut; "Ketika

rukuk, Nabi SAW melekatkan kedua telapak tangan di atas lutut dan

merenggangkan jari-jari'tangan." Hanya saja ini adatah riwayat Ibnu

Lahi'ah, ia dhaif. Riwayat lain menyebut tentang sujud; "Beliau sAw

menghadapkan ujung jari-jari ke kiblat."

Berikut sebagian sanad hadits tentang merapatkan jari-jari

tangan yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan sanad

masing-masing dari Mush'ab bin Abu Waqqash, ia berkata, "Aku

shalat di dekat ayatrkq aku merapatkan jari-jari tanganku lalu aku

letakkan di antara kedua lutu! ayatrku melarang dan berkata 'Kami

dulu pernah melakukan seperti itu lalu kami dilarang, kami

diperintahkan. agar meletakkan tangan di lutut." Sementara hadits
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tentang orang yang shalat secara tidak baik diriwayatkan Al Bukhari

dan Muslim dari riwayat Abu Hurairah RA.

Abu Hamid adalah Abdurratrman, pendapat lain menyebut Al
Mrurdzir bin Amr Al Anshari As-Sa'idi dari bani Sa'idah, keturunan

Anshar, meninggal dunia di al&ir kftilafah Mu'awiyah RA.

Mush'ab bin Sa'ad bin Abu Waqqash; nama Abu Waqqash

adalah Malik bin Watrib, ada yang menyebut Llhaib. Sa'ad bin Malik
adalah Sa'ad bin Abi Wqqqash, salatr satu dari sepuluh sahabat yang

dipastikan masuk surga. Mush'ab adalah anaknya.

Mmaleh:

Satrabat-sahabat kami berkatq "Minimal membrmgkuk sekira

telapak tangan meraih lutut ketika tangan hendak di letakkan di lutut,

kurang dari batas ini tidak sah, tidak ada perbedaan pendapat dalam

hal ini menurut kami. Ini berlaku bila fisik, tangan dan lutut normal.

Misalkan kaki seseorang miring dan ketika ia meletakkan tangannya

ke bawah sudatr mencapai lutut, ini bukanlah rukuk karena sampainya

telapak tangan di lutut tersebut didapatkan tanpa membungkuk."

Imam AI Haramain berkata" "Misalkan membungkuk disertai

dengan kondisi seperti itu dan yang bersangkutan bisa meletakkan

kedua telapak tangannya di lutut secara keseluruhan, ini juga bukan

rukuk." Selanjutny4 bila yang bersangkutan tidak mampu

membungkuk sampai batas tersebut kecuali dengan bantuan,

bersandar pada sesuatu atau membunglruk di salah satu sisi, ia wajib
melakukannya, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena

inilah cara untuk mendapatkan rukuk, dengan demikian cara ini wajib.
Bila yang bersangkutan tidak mampu membungkuk hingga batas yang

memungkinkan; bila tidak mampu, ia berisyarat dengan tatapan mata

sejak berdiri. Demikian penjelasan rukuk bagi orang yang shalat

dengan berdiri.
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sementara nft* bagi oftlllg yang shalat dengan duduk; minimal

memburgl$k sekira wajat[rya sejajar dengan sebawa]r lutut. Batas

sempurnanya; membungtolk hingga dahi sejajar dengan tempat sujud'

Bila batas ini tidak bisa ditalarkan karena adanya penyakit di punggwg

atau semacamny4 orang membunglnrk sebisanya. Berkenaan dengan

rukuk dan zujud oftrlg yang tidak mampu terdapat banyak sekali bagtan-

bagian pemrasalahan yang insya Allah akan kasd sebutkan saat penulis

menyebut masalatr tersebut di bab stralatrya orang yang sakit' Satra,bal

satrabat kami berkata, "Disyaratkan ketika ke bawatr hanya

bermaksud gntuk ruhk. Misalkan pada saat berdiri mernbaca ayat sajdah

latu membqnglnrk untuk sujud tilawah hingga mencapai batas rulGk,

rulok ini tidak dinilai sebagai rukuk untuk shalat, ia harus berdiri lagi

kemudian baru nrk,k lagr. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini'"

Misalkan seseorang jatuh saat berdiri setelah membaca, lalu ia

terangkat dari tanah sampai batas rutark, gerakan ini tidak disebut

rukuk. Penulis telah menyebutkan masalah ini dalam bab sujud

tilawah. Ia harus berdiri lagi dengan tegak kemudian baru rukuk'

Misalkan ia membungkuk untuk rulquk lalu ia jatuh sebelum mencapai

batas minimal rulok, ia hanrs kembali ke pqsisi sebelum ia jatuh tadi

kemudian dari situ meneruskan untuk rukuk. Pendapat ini dinyatakan

oleh Penulis Al Hawi dan sahabat-satrabat kami. Misalkan ia rukuk

dengan thuma'ninah lalu jatgh, ia harus berdiri dengan lurus dan tidak

boleh kembali ke posisi rukuk lagr agar tidak menambahi jumlah

rulflrk. Asy-Syafi,i menyatakan demikian dalam Al umm. syaikh Abu

Hamid, Al eadhii Abu Ath-Thayib dan sahabat-sahabat kami

mernastikan PendaPat ini.

Thuma'ninah italam rutqft hukurnnya wajib. Tidak ada

perbedaan pendapat dalam hal ini berdasarkan hadits tentang orang

yang shalat secara tidak baik. Batas minimal rukuk dengan

thuma,ninah adalah dia4 gaat rukuk hingga bagian-bagian tubuh

tenang dan gerakan membunglnrk ke bawah terpisah dari gerakan
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mengangkat ke atas meski melampaui batas minimal rukuk. Tidak ada

perbedaan pendapat dalam hal ini berdasarkan hadits tentang orang

yang shalat secara tidak baik. Misalkan seseorang menambatr gerakan

membunglark ke bawah lalu ia mengangkat sementaxa kedua gerakan

(gerakan turun dan gerakan naik) menyambung dan ia tidak diam saat

rukuk, thuma'ninatr tidak tercapai, dan tambatran gerakan

membungkuk ke bawah tidak bisa menggantikan posisi thuma'ninah

tanpa perbedaan pendapat.

Sempumanya kondisi rulatk adalah membunglork dengan posisi

prmggrrng dan leher rata, keduanya dibentangkan seperti pedang, lutut

ditegakkan dan tidak direnggangkan. Asy-Syaf i menyatakan dalam Al
Umm; memben-tangkan punggung dan leher, punggulg tidak lebih ke

bawatr dan tidak lebih ke atas dari posisi leher, bersungguh-sungguh agar

lurus. Makruh huktrmnya bila mengangkat kepala terlalu tinggi

dari posisi punggung atau kepala, atau menjatrhkan punggung,seperti

cembung, namun ia tidak wajib mengulang shalat. Kedua tangan

diletakkan di luttrt, lutut dipegang, jari-jari tangan direnggangkan saat itu
dan diarahkan ke kiblat.

Syaikh Abu Muhanrmad Al Juwaini menjelaskan dalam At-
Tabshirah;jari-jari tangan di arahkan ke kiblat, tidak menyimpang ke

kanan atau ke kiri. Anjuran merenggangkan jari-jari tangan yang kami

sebutkan ini benar dan dinyatakan Asy-Syaf i dalam Al Mukhtashar

dan lainnya, serta dipastikan oleh sahabat-satrabat kami dari berbagai
jalur sanad. Pernyataan Imam Al Haramain dan Al Ghazali dalam Al
Was ith;j ari-j ari tangan dibiarkan seperti kondisinya adalah pernyataan

nyeleneh dan tertolak. Asy-Syaf i dalam Al Umm dan satrabat-sahabat

kami menjelaskan, bila salatr satu tangan seseorang terputus atau

ia melakukan rulalk dengan tangan yang nonnal sementara

yang cacat dilakukan sebisanya. Bila tidak bisa meletakkan

kedua tangan di atas lutut, kedua tangan dibiarkan saja.

cacat,

untuk
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sahabat-sahabat kami berkata, "Misalkan tangan seseorang

terputus dari tulang lengan bawalr" tangannya tidak perlu mencapai

lutut sementara pada saat diangkat hanrs mencapai sebatas bahu.

Bedanya, menyampaikan tangan ke lutut saat rukuk akan merusak

posisi lurus punggung, berbeda dengan saat diangJ<at. Misalkan yang

bersangkutan tidak meletakkan kedua tangannya di lutut namun sudah

mencapai batas nrkuk, hukumnya sah, namun makruh hukumnya

menempelkan tangan di antara dua lutut berdasarkan hadits Sa'ad RA

sebelumnya yang secara tegas melarang hal itu.

Bagi lelaki, distrnahkan meqiauhkan siku dari lanrbung dan

bagi wanita distrnahkan melekatkan tangan dengan lambgng, tidak

direnggangkan. Penulis telatr menyebutkan dalil untuk masalah ini

secara keseluruhan, di samping hadits Abu Hamid yang juga telah

kami sebutkan. Sementara bagi banci, menuntt pendapat yaug kuat

sama seperti wanita; dianjurkan merapatkan siku dengan lambrmg.

Penulis Al-Bayanmenjelaskan; Al Qadhi Abu Al Fath berkata, "Banci

tidak dianjurkan merenggangkan maupun merapatkan, karena salah

satu kondisi ini tidak lebih utama dari yang satunya."72 Madztraib yang

kuat adalah pendapat pertama Pendapat ini dipastikan oleh Ar-Rafi'i

karena lebih antisipatif. Asy-Sya,f i menjelaskan ddam Al Umm; AkJt

menyukai untuk wanita saat sujud melekatkan siku dengan lambunS,

merapatkan perut dengan lutut karena ini lebih menutupi bagi wanita.

Seperti itu juga yang saya sukai untuk wanita ketika rukuk dan seluruh

gerakan shalat. Sandaran anjruan bagi wanita untuk melekatkan siku

2 Banci adalah jenis kelamin ketig4 yaitu manusia di mana hormon-hormon

letaki dan hormon-hormon wanita saling bersaing di dalam dirinya berdasarkan

perintah Allatr SWT. Dominasi hormon-hormon lelaki bisa dilihat dengan

munculnya tanda-tanda kejantanan, juga tumbuhnya jenggot dan kumis, bila yang

dominasi hormon wanit4 tanda-tanda kejantanan tidak terlihat, muka tidak

berjenggot dan tidak berkumis, pantat tumbuh, muncul buah dada dan semacamnya.

Bila demikian halnya, hukum didasarkan pada tanda yang dominan di antara

keduanya. Wallahu a'lam.
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dengan lambung adalatr karena hal itu lebih menutupi untuknya

seperti yang disebu&an penulis di atas

Dalam hal ini Al Baihaqi menyebutkan tiga hadits yang

semuanya dhaif. Hadits paling lumayan dalaq masalah ini adalatr

hadits mursal yang disebutkan dalam Sunon Abi Daud. Ularna berkata,
*Hikmah anjuran bagi lelaki untuk merenggangkan kedua siku dari

lambung.saat rukuk dan sujud adalah; bentuk ini lebih sempuma

dalam kondisi dan wujud shalat." Saya tidak mengetahui perbedaan

pendapat dari seorang ulama ptur tentang anjuran ini. At-Tirmidzi
meriwayatkan anjuran bentuk seperti i'ti ddam rula* dan sujud dari

ahlul ihni secara mutlak. hrkum mercnggangkan jari-jari dan tempat-

tempat di mana jari-jari dirapatkan atau direnggangkan telatr

kujelaskan sebelumnya dalam pasal mengangkat tangan saat

takbiratul ihram.

Cabang: Asy-Syaf i dalam Al Umm, Syaikh Abu Hamid dan

pemilik At-Tatimmaft menjelaskan; misalkan seseorang rukuk dan

tidak meletakkan tangan di lutut lalu ia bangun, setelah itu ia ragu

apakah sudah membunglark sebatas tangan mencapai lutut ataukah

belum? Ia wajib mengulangi rulok lagi, karena menurut hulcum asal

rulorknya tidak ada (belum dilakukan).

Madzhab Ulama tentang Bates Rukuk
Madztrab kami; wajib membungkuk sebatas tangan mencapai

lutut, tidak wajib meletakkan tangan di atas lutut, wajib t}uma'ninatr
dalam rukuk dan sujud, wajib I'tidal selepas rukuk dan duduk di
antara dua sujud. Ini semua dinyatakan Malik, Ahmad dan Daud. Abu
Hanifah berpendapat; batas minimal membungkuk sudatr cukup dan

thuma'ninatr tidak wajib untuk semua rukun-rukun tersebut. Abu
Hanifah berhujah dengan firman Allatl SWT, "Hai orang-orang yang
beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu." (Qs. Al Hajj 122): 77)
Gerakan turun ke bawah dan membungkuk sudah dilatorkan.
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Sahabat-satrabat kami dan jumhur berhujah de,ngan hadits Abu

Hurairah tentang kisah yang sbalat secara tidak baih Nabi SAW

bersaMa kepadanya,

G;l;, i i.* ,t'J*t ii*It €"L ltat J\'-s ri1.

,tF & er, i q,; t,F €rt i q;tt'u :#';3
iJg'irb: & e.,, i,:r'i.bs $'t;r i*.e
ei*;"#tt ; !rl1"'i.bi & e', i ty, t $'*r

.riku*
'Bila kfl trcndak shalat, sempttnakmtah wudlru lalu

menghadoplah kiblat kemudian bertakbirlah talu bacatah (ayat) Al

Qtr'an sebisamu kcmudian ruhtHah hingga kou rthtk dengan

thumo'ninoh lalu berdirilah hingga kau berdiri dengot htus, setelah

ttu suiudtah hingga kou stiud dengur tlruma'ninoh lalu mgkatlah

hingga kou dttduk dengan thuno'ninah lalu suiudldt hingga kau

sujud dengan tlruma'niruh, lalu angkatlah hingga kan fuduk dengan

thuma'ninah kemudian lah*an hal itu di semua sltalatmu." (IIR. Al
Bulfiari dan Muslim) Hadits ini menjelaskan batas minimal

kewaj iban-kewajiban shalat seperti yang telah diingatkan sebelumnya,

karena itulah Nabi SAW bersabda kepadanya" "Kembalilah lalu

shalatlah kueno sestmgguhnya engkau beltnn shald] Bila ada ying

, Rasulullah SAW tidak menyunrhnya untuk mengulang

shalat. Jawaban kami, ini satah dan lalai, kar€na Nabi SAW bersabda

di akhimye 'iKembalilah lalu shalatlah koena engkau

behm shalat." Lalu orang itu berkatar "Aiarilah aku," Rasulullah

sAw prm mengajarinya Telah dijelaskan sebehrmnya Rasulultatr

SAW menyuruhnya mengulang shala! tidak perlu dijelaskan lagi.

Diriwayatkan dari Zatd bin Wahah dari Hudzaifah RA; ia
melihat seseorang tidak menyempurnakan rulruk dan zujud lalu ia

Al Majmu'SyoahAl lvtuW.dzab ll Zfl



-'I
berkata "Kau tidak shalafi, atrdai kau meninggal, kau meninggal tidak

di atas fitrah yang di atas fitrah itu Allah SWT menciptakan -

Muhammad sarr." (HR Al Bulfiari) Diriwayatkan dari Rifa'atr bin

Rafi' tentang orang yang shalat secaria tidak baik, hadits ini semakna

dengan hadits Abu Hurairah di atas. Seperti yang telatr ddelaskan

sebelumnya pada pasat me,mbaca Al Fatihah, hadits ini shahih.

Diriwayatkan dari Abu ldas'ud Al Badri RA, Nabi SAW bersabda

2r*\r, Ll; G |;),'& e,Fr;, 
^) 

",s F I
c'Tid&. sah slula seseor(mg hingga ia menegakkan

ruggrmgqn saat ruhtk do, n$ud" (I{R Abu Dau4 At-Tirmidzi -

At-Tirmidzi berkatq "Hadits hasan slnhih," An-Nasa'i dan lainnya,

hadits ini lafazh Abu Dau{ rymeNrtara lafazh At-Tirmidzi
menyebutkan,

"Tidak sah slula di muta or(mg .tidak menegakkan

Wrggurrgnyo saat ruMc dot sujud' At'Tirmidzi berkata, "Seperti
inilah praktek ahlul itmi dari kalangan sahabat Nabi SAW dan

generasi setelahnya.l ijltr atinyappnggrmg. Dalarn hal ini terdapat

banyak sekali hadits maEdnr dan yang telah kami sebut ini dirasa

sudah c*up. Jawaban rmt* ayat yang mereka jadikan huiiatr; ayat ini
mutlak dan maksudnya telah dijelaskan smnah, sehingga strnatr wajib
diihsi.

Rukuk

Lrlama dari kalangrr sahabat, tabi'in dan setelaturya sepakat

tuhbiqT3 dalam ruhk huhrmnya maknrh kecuali AMullah bin
Mas'nd RA ia berkata, "TdlrbQ srmah," dan ia memberitatrukan

bahwa ia pernah melihd Nabi SAW melakukannya. Hadits ini
disebntkm dalam Slrahih ltluslim. Hujah jumhur ulama adalah hadits

R fahbtq,me,mbclitkan jri-jaikeen t g dao di letakkan di antara dua lutut
k€tikaruhrk
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Ahas, hadits ini secara tegas menyatakan tathbiq telah drnasaHr. Juga

hadits Abu Hamid As-Sa'idi dan lainnya. Diriwayatkan dari Abu

Abdurrahman As-Salami ia berkat4 "IJmar bin Al Khaththab RA

berkata kepada kami, 'sesungguhnya (meletakkan tangan di) lutut

telatr disunatrkan untuk kalian, maka praktekkan (meletakkan tangan

di) lutut." (IIR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, At-Tirmidzi berkata,

"Hadits hasan slwhih.')

39. Asy-syirazi berkata, *Dianjurkan membac N ( rfr l)6)
dtsli) sebanyaktiga kali.Ini adalah batas minimel kesemputmaan

rukuk berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud RA, Nabi SAW

bersabda,

'"J 
"f;tn;#t 

j:t or;$ ih G Jw"€Li €r,;t
te'f Us,'^L:tt"'i

'Bila salah seorang dari katian ruhuh lalu mengucapkan Gt oq
f.}nD sebanyah figa kali, mtha telah sempurna ruhuhnya dan itu
adalah yang paling minimal' Lebih baiknya dengan

menambahkan,

'Ya Allnh, untuk-Mu aku rukuh, hepada-Mu aku berilnan,

untuk-Ma ahu beneruh diri, pendengaran, penglihatan, otak,

tulang dan syarathu hhusyu' untuh-Mu.'Berdasarkan riwayat dari
Ali RA bahwa Nabi SAW mengucapkan demikian. Bila tasbih

tidek dibaca, shalat tidak batal berdasarkan riwayat bahwa Nabi

SAW berkata kepada orang yang shalat socara tidak bailq

6tr'"t"bi,? €rt i
'Kemudian ruhuhloh hingga hau ruhuh dengan thunta'niaah,'
Rasulullah SAW tidak menyebut tasbih'.'

Penjelasan:

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll ZqS



Hadits Ibnu Mas'ud RA diriwayatkan oleh Abu Daud, At-
Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya dari Aun bin Abdullah bin Utbatr

dari Ibnu Mas'ud. Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya berkat4

"Hadits ini munqathi' (terputus sanadnya) karena Arxr tidak bertemu

Ibnu Mas'ud." Karena itulah dalamAl-Umrz Asy-Syaf i menjelaskan;

bilaprm hadits ini shatrih, makna sabda "Maka telah sempurna

rufubtya dan itu adalah yang paling minimal" adalah batas minimal

kesempurnaan kewqiiban shalat dan pilihan secara bersamaan, bukan

kesempurnaan fardhu saja. Al Baihaqi berkat4 "Adanya Asy-SyaIi'i

me,nyebut 'Bila pun shahih' karena hadits im munqathi'." Hadits Ali
RA di atas diriwayatkan oleh Muslim, terdapat sedikit perbedaan

redaksi yang insya Allah akan kami jelaskan. Hadits tentang orang

yang shalat secara tidak baik diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim. Hadits ini sudah sering dijelaskan sebelurnnya.

Masalah:

Asy-Syaf i -semoga Allah SWT merahmatinya- menjelaskan

dalom At MuWttoshar; mengucapkan (t st, ';ri]6#) sebanyak tiga

kali dan ini adalah batas minimal kesempurnaan. Sementara dalam Al
Umm iamenjelaskan; iaya suka orang yang rulark memulai bacaannya

dengan ucapan (flilt ';t Ot *) sebanyak tiga kali kemudian

membaca doa yang saya riwayat dari Nabi SAW. Maksudnya hadits

Ali RA. sahabat-satrabat kami berkata, "Saat rulok dianjurkan

membaca tasbih. Tasbih bisa diucapkan dengan ucapan 1br oUii.,; atau

Gt.oq"l, ini batas minimal kesempuriraan rukuk, atau ( 'A oq
ftstD sebanyak tiga kali dan ini adalah batas minimal tingkatan

kesempurnaan rulflrk." Al Qadhi Husain berkata "Perkataan Asy-

Syaf i 'Mengucapkan (g+li' '$ t q) sebanyak tiga kati dan ini
adal"h batas minimal kesempurnaan"' bukan bermaksud lcurang dari

tidak kali tidak satr, sebab bila orang hanya membaca satu kali tasbih

saja, ia sudah melakukan sunah tasbih. Yang dimaksudkan adalatr

permulaan kesempurnaannya adalah tiga kali. Misalkan seseorang
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membaca tasbih sebanyak lima, tujuh, sembilan atau sebelas, ini lebih

baik dan lebih sempuma, namun bila sebagai imam dianjurkan untuk

tidak lebih dari tiga kali." Hal senada juga dituturkan Penulis Al Hmi;
batas minimal kesempurnaan adalatr tiga dan batas maksimalnya

adalah sebelas atau sembilan, dan batas pertengatrannya adalatr lima.

Andai seseorang membacatasbih satu kali, tasbih sudah tercapai.

Sahabat-sahabat kami berkata *Dianjrrkan mengucapkan

Gb.: #, ,it irt;li). Di antara yang menyatakan anjuran bacaan

ini adalah Al Qadhi Abu Ath-Thayib, Al Qadhi Husain, pemitik lsy-
Syamil, AI Ghazali dan lainnya." Pemyataan Ar-Raf i yang

menyebutkan bahwa tambahan (grf,j.) syafu tidaklah benar karena

tanrbahan ini masyhrn bagi imam-imam tersebut. Sahabat-satrabat

kami berkata "Dianjurkan mengucapkan,

,i:*" 'L)'C* i*i'ot, i"rr',5:t *;u'4;it
i.,. 2 t,

*fs (f) ,,Pt €f.)
'Ya Allah, untuk-Iu{tt alat ruhtlc kcpada-Mu aht beriman, untuk-

Mu aht berserah dlri, pendengaran, penglihatan, otak, tulang

dan syaraJht tkuryt' untuk-Mu,' seperti yang disebutkan dalam

hadits Ali RA, ini lebih sempurna'."

Sahabat-sahabat kami sepakat bacaan yang pertama kali dibaca

adalah bacaan tasbih dau inilah tekstual pernyataan Asy-Syaf i dalam

Al-Umm seperti yang telah disebut sebelumnya. Sahabat-sahabat kami

berkata "Di antara yang menyatakan demikian adalah Al Qadhi
Husain, Imam Al-Haramain, Penulis N-Uddah dan lainnya. Al Qadhi
Abu Ath-Thayib berkate "Bacaan:

Ltr;:, ,f iil'€r, l.Jj,,'t',!!t'&1 '*:J'dk'",U "dt
i.,. 2 tz,,*sttr)
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'Ya Allah, untuk-Mu aht ruhth kcpada-Mu aht berima4

untuk-Mu aht berserah diri, pendengua4 penglihataa otak, tulang

dan syaraJht Htusyu' untuk-Mu'dengan tiga kali tasbih lebih utama

dari pada tidak menyebutnya atau menamhh tasbih lebih dari tiga

kali'." Penjelasan Al Qaqlhi Abu Ath-Thayib ini jelas dan tidak

diperdebatkan.

Sahabat-sahabat kami berkata "Me,mbaca tasbih lebih dari tiga
kali dianjurkan bag yang shalat sendirian. Sementara imah tiaat
membaca lebih dari tiga kali. Pendap* lain menyebut lima kali
kecuali bila maknrum mau shalat lama dan jumlah mereka sedikit."
Demikian penjelasan sahabat-sahabat ka'ni. Asy-Syaf i menjelaskan

dalam Al-Umm; saya suka orang yang rukuk memulai bacaannya

dengan ucapan (f}it, ';, 06#l) sebanyak tiga kali kemudian

me,mbaca doa yang saya riwayat dari Nabi SAW. Maksudnya hadits

AIi RA;

,.s 

-;:t,# 
U'€,.t L' -t" I Uat',$',*:r'*', U'"dt

'1.. . , t.
,f:,f)Lft

*Ya Allah, untuk-Mu afu rufuk, lcepada-Mu aht berimau
untuk-Mu aht berserah diri, pendenguaq penglilwwa otak, tulong
dan syarafht rtkusyu' untuk-Mu" Asy-Syaf i meneruskaq dan semua

yang dibaca Rasulullah SAW dalam rukuk dan sujud saya suka untuk
tidak dikurangi baik bagi imam maqnm makmum. Ini adalah

keringanan, bukan pemberatan. Demikian rcdaksi Asy-Syaf i yamtg

secara tekstual anjuran untuk membaca se,muanya b4gi
imam. Namun pendapat yang lebih kuat disebutkan sahabat-sahabat

kami dengan mengartikan pernyataan Asy-Syaf i di atas bila
makmum senang: Wallahu a'lam.

Cabang: peqielasan hadits-hadits tentang b.; rukuk dan

soj,rd.
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Diriwayatkan dari Aisyatr RA, iaberkata:74

"Dalam rulok dan sujud, Rasulullah SAW membac4 'Malu Suci

Englrau ya Allah dan dengan memuji-Mu, ampunilah aht'." (I{R. Al
Bukhari dan Muslim) Juga diriwayatkan dari Aisyatr RA; ketika rulok
dan sujud Nabi SAW membaca:

,tltt,i<. it
"Maho Suci, Mala KuA$, Rabb malaikat dan Jibril." (HR. Al

Buldari an Muslim) Ada dua versi dialek yang menyebut ()11i Li4,
ada yang memfathah pertama dari kedua kalimat ini dan ada juga yang

mondhammatr. Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata,

*Aku kehilangan Nabi SAW pada suatu malam, aku mencari-

cari lalu aku kembali, temyata beliau tengah mkuk atau sujud seraya

membaca" 'Malw Suci Engkau dan dengan memuji-Mu, tidak ada

Tulun (yang bertakdisembah) kccuali Engkau'."7s GtR. Muslim)

Diriwayatkan dari Hudzaifatl RA, ia berkata,

*Aku shalat bersama Rasulullah SAW pada suatu malam, beliau

memulai dengan surat Al Baqarah, aku berkata {alam hati, 'Beliau

rul$k pada surat ke-serafus,' naurun beliau terus membaca, aku

7a Riwayat Muslim ini dari Zubair bin Harb dari Jarir dari Manshur dari Abu
Adh-Dhuha dari Ivlasruq dari Aisyah, ia berkata:

"Dalam rulok dan sujud Rasdlullah saw membaca, 'Maha Suci EngkauyaAllah
don dengm memuji-M4 ottpttnilah ata'. Beliau menafsirkan Al Qur'an'."

75 Riwayat Muslim lain dengan sanadnya sampai Ibnu Juraij, ia berkat4 "Aku

bertanya kepada Atha', 'Apayang kau ucapkan ketika rukuk? ia menjawab, (Oit;*
c$l\(i3*;) lalu Ibnu Abu Malikatr memberitahukan kepadaku dari Aisyah,

ia herkatra"
"Aku kehilangan Nabi SAW padq suatu malam, aku kira beliau pergi ke salah

sahr istri beliau" aku mencari+ari lalu alcu kembali, teflryata beliau tengah rukuk
atau sujud seraya membaca, 'Maha Suci Engkau dan dengm memuji-Mu, tidak ada
Tuhan (yang berhak disembah) kcatali Englwt ' Lalu aku berkata, 'Ayah dan ibuku
sebagai tebusan untrkmg $mgguh engkau berada dalam suatu kondisi sementara
alnr b€rada dalam kondisi lain'." (HR. Muslim)

A , t t!" ltq) Lfib a-P
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berkata {alarn hati, 'Beliau membacanya dalanr satu rakaat' beliau

terus membaca lalu aku berkate 'Beliau ruhk -seusai Al-Baqarah.'

Setelah itu beliau memulai Aali 'rmraan, beliau membacanya

kemudian memulai An-Nisaa', beliau membacany4 beliau me,mbaca

dengan tartil. Saat mernbaca ayat berisi tasbih, beliau bertasbih, bila
membaca ayat berisi doa, beliau berdoa dan bila membaca ayat berisi

ta'awudz, beliau membaca ta'awu&'. Kemudian beliau rukulq beliau

mengucapkan (gJpit ';, 06#l) rukuk beliau lamanya seperti saat

berdiri kemudian beliau mengucapkan (o:*'g;.b,'*),selanjutnya
beliau b€rdiri lama seukuran hampir sama seperti lamanya beliau

ruhlq sctelah itu beliau suju{ betiau -*g*rpt- Geti ,it oV+1,

$dud beliau hampir sama lamanya dengan ketika berdiri'," (HR
Muslim)

Diriwaydkan dari Ali bin Abi Thalib RA dai Rasulullah

SAW, beliaume, baca:

6:,''. i'€*'-J,.:x,il'c]fr'.SI U:t'e,,r; U'4t
'o,-r Ltr iijir j6 '{.,tit, f, €};, *; ,1ir
J i,H, Lir;. Y,,y, A<!i i,y, ytrt3t,S2 iir
'&t $.;'*tE; U'$iiu:* sgtr. :A',y',4
t,... tu.. t9tt lti.. f1. .?. .2..- t.7.3..i-
o_aa.t 4rr, ,FS oteS til> €jJ{. r*t Ja'r C--L"l tlUJ

"A:^t'i$f \tt'tr$
*Ya Atlah urn*-Mu afu rufutc kepada-Mu aht berfunot wrtuk-

Mu aht berserah diri, pendenguot" penglilfia otol nlang
don syoralfu klruqru' ,mtulc-|ufu" Ketika bangun beliiu

, nYo Altar, Robb kani, segala pqii ttntuk-Mt
sepenuh langtt, sepemth bwni, sepemth yot g ada & ontso
kcduorya don sepenuh qa pn setelohrya sekclundak-Mu."
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Ketika sujud beliau mengucapkan, "Ya Allah untuk-Mu aht

sujud, lrepada-Mu aht beriman, untuk-Mu aht berserah diri,

wajahht sujud untuk Zat yang menciptalcan, membentulc,

membelah pendengoran dan pengtihatanutya, Maha Suci Atlah

sebaik-sebaik P erciplot' 1t7 
6 

GR. Muslim)

Diriwayatkan dari Uqbatr bin Amir RA, ia berkata:'

"Ketika turun ayat'Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama

Rabbmu yang Maha Besm.' (Qs. Al-Waaqi'ah [56] : 74) Rasulullah

SAW bersabda, 'Bacalah dalam ruhtbnu,' lalu ketika firru1r ayat

'sucikanlatr nama Tulranmu Yang Maha Tinggi.' (Qs. Al-A'laa [87]:
1) Rasulullah SAW bersabda, 'Bocalah dalam sujudmu'." (HR. Abu

Daud dan Ibnu Majatr dengan sanad hasan. Abu Daud menambahkan

dalam riwayat lain;

Lalu ketika Rasulullah SAW rukuk, beliau mengucapkan

lort;;.s #, ,it't t ?,) -t-"t*{ut tiga kali dan ketika zujud beliau

men$cipkan ilb.1 e\i';" ott$) sebanyak tiga kali." Abu Daud

berkata "Kami lfiawatir tambatran ini tidak terjaga." Dan dalam

rangkaian sanadnya ada perawi yang tidak diketahui)

Diriwayatkan dari Hudzaifah RA,

Ketika rutaft Nabi SAW mengucapkan ( e.5lr 
';t oq

o,;ii) tiga kali dan ketika sujud 19tt:;4 &\, ,it lr6i) tiga kali.

(I{R. Ad-Daraquthni dengan sanad yang di dalamnya ada Muhammad

bin Abu Laila, perawi dhaifl
Diriwayatkan dari Auf bin Malik RA, iaberkatao

Itr{ku shalat malarn bersama Rasulullah SAW, beliau memulai lalu

membaca sr:rat Al-Baqarah, tidaklah beliau membaca ayat ratrmat

melainkan berhenti lalu meminta dan tidaklah membaca ayat siksa

melainkan berhenti lalu meminta perlindungan, kemudian beliau

76 Riwayat Muslim dari Muhammad bin Abu Bala Al-Maqdami, riwayat Abu
Daud dari Al Husain bin Ali, riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mu'adz,
riwayat Nasa'i dari Amr bin Ali, riwayat Ibnu Majah dari dua sanad; Ali bin Umar
danAbbas Al Anbari.
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,Glit

rul<uk seukuran lamanya ketika berdiri, beliau membaca dalam

rukuknya 'Maha Suci Zat Pemilik keperkasaa4 kcrajaan, kebesaran

dan keagungan,? kemudian beliau sujud seukuran lamanya ketika

berdiri, beliau mengucapkan bacaan serupa dalam sujudnya, kemudian

beliau berdiri, beliau membaca Aali 'Imraan, kemudian beliau

membaca satu surat safu surat'." (HR. Abu Daud dengan sanad

shahih)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, Nabi SAW bersabda"

G t r\*u 
"r*\r,J?:,tr 

: ?'".:St )4 1,*i LlSt ef
lz ' c.. /r, t, a t .i t

g>l gt-::.:-r_ Ol Jr49
"Ketiko ruhtk agungkanlah Rabb dan letikn sujud,

bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, (doamu) laik dikabulkan.-

$IR. Muslim) Dalam hal ini terdapat banyak sekali hadits, hadits

lainnya akan disebut dalam bab sujud, insyaAllah.

Cabang: Asy-Syaf i, satrabat-sahabat l<ami dan seluruh ulama
menyatakan, bacaan Al Qur'an dalam rul<uk dan zujud, tasyatrud dan

selain kondisi berdiri termasuk kondisi shalatz berdasarkan hadits Ali
RA, ia berkata, "Rasulullah'SAw melarang saya membaca Al Qur'an
ketika rukuk atau zujud." ([IR. Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabd4

* | J3 tlst (ii rLr; \i 6r, or4 ?;f of 4 ;, rl
'€ aeJ|i( "on,6fut G t ):\Lv \iltt t?, b, ?'*rSt

u Demikian yang tertera dalam manuskrip pokoh dm ada satu kata yang tidak
disebut di sini, mungkin kata yang tidak disebut adalah (makuh) dan semacamnya.
Silahkan Anda perhatikan. Asy-Syaf i 

-semoga 
Allah SWT merahmatinya-

dalam Al Unn (l/96) menyebutkan; saya tidak suka ormg membaca Al Qur'an
ketika rukuk atau sujud karena Rasutullah saw melarmgnya, karena nrkuk dan sujud
adalah tempat dzikir, bukan membaca Al Qur'an. Sqerti itu juga saya tidak
menyukai orang membaca Al Qur'an ketilo tasyahud diqiyaslcan dengan membaca
Al Qur'an dalam rulruk dan sujud ini. (Penerbit)
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"Ingat, sungguh aht dilarang untuk membaca Al Qur'an
ketitu ruhtk dan sujud. Ketika ruhth agungkanlah Rabb dan ketika

sujud, bersungguh-sungguhlah dalan berdoa, (do*rru) laik

dikabulkon" (IIR. Muslim) Bila seseorang membaca selain Al
Fatihah ketika rulok dan zujud, shalatnya tidak batal. Bila membaca

Al Fatihah, shalatnya juga tidak batal menurut pendapat paling kuat:

Inilah yang dipastikan oleh mayoritas fuqaha Irak. Ada pendapat lain

yang diriwayatkan dari fuqaha Khurasan dan Penulis Al Hawi;

shalatnya batal karena yang bersangkutan mengalihkan salatr satu

rukun shalat ke selain tempatrya, ia sama seperti rulok atau sujud

tidak pada tempatnya Bagian-bagian masalah ini akan kami jelaskan

dalam bab sujud sahwi, insya Allah.

Tasbih dan Bacaan Lain dalam Rukukdan Suiud
Tasbih dan bacaan lain dalani rul<uk dan sujud, ucapan t ht ts

'*$ Ui 6.:ii* i,,.i), takUfu-takbir peralihan selain takbiratul ihram,

semua ini sunah, tidak wajib. Misalnya seseorang tidak

melalcukannya, ia tidak berdosa dan shalatrya tetap sah, baik tidak

dilakukan secara sengaja maupun lup4 namun makruh hukumnya bila

ditinggalkan secara sengaja. Inilah madzhab kami dan inilah yang

dikemukakan oleh Malik, Abu Hanifah dan jumhur ulama. Syaikh

Abu Hamid berkata "Tni pendapat fuqatra secara keselunrhan."

Penulis Al Hawi berkata "Ini madzhab fuqaha secara keselurutran."

Ishaq bin Rahawaih berpendapat, tasbih hukumnya wajib, bila

ditinggalkan dengan sengaja" shalat batal dan bila ditinggalkan karena

lup4 shalat tidak batal

Daud berpendapat, wajib secara muflak. Al Khaththabi dalam

Ma' alim As-Sunan mengisyaratkan memilih pendapat ini.

Ahmad berpendapat, tasbih dalam rul<trk dan sujud, bacaan

@ljr Ui €"'r:* d.t iir-1, bacaan di antara dua sujud rlan seluruh

takbir adalah wajib. Bila ada di antara semua ini yang ditinggalkan

secara sengaj4 shalat batal dan bila tidak dilakukan karena lupa"
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shalat tidak batal, tranya saja perlu sujud sahwi. Pendapat lain yang

diriwayatkan dali Ahmad menyebutkan, perbuatan-perbuatan krsebut

sunatr, sama seperti pendapat jumhur.

Kalangan yang berpendapat wajib bersandar pada hadits

Uqbah bin Amir di atas pada bagian bacarn rufilk. Dalil lain; Nabi

' SAW melalarkannya dan beliau ** *lsabda, 
, , c t b. . ,

&i,l'-#lrrS tltb

"shalatlah sebagaimana komu melilut aht shalat-" Juga

diqiyaskan dengan bacaan.

Asy-sjraf i dan junhur ulama berhujah dengan hadits tentang

omng yang shalat secara tidak baik, Nabi SAW mengajarkan

kewajiban-kewajiban shalat kepadanya dan beliau tidak mengajarkan

bacaan-bacaan ini padahal beliau mengajari takbiratul ilvam dan

bacaan. Andai bacaan-bacaan ini wajib pasti diajarkan Rasulullatt

SAW kepadanya lehkan bacaan-bacaan ini sehanrsnya lebih utama

untuk diajarkan andai hukumnya wajib mengingat bacaan ini dibaca

pelan. Bacaan rukuk dan zujud saja tidak diajarkan Rasulutlah SAW

kepadany4 dengan demikian bacaan-bacaan di atas tentu lebih utama

unhrk tidak diajarkan. Hadits-hadits yang menyebutkan bacaan-bacaan

ini diartikan sebagai anjuran untuk me,lryatukan dalil-dalil yang ada.

Tanggapan unfuk qiyas terhadap bacaen, sahabat-sahabat kami

mengatagorikan perbuatan-perbuatan shalat menjadi dua macam:

Pertoma, perbuatan yang biasa dilakukan orang di luar shalat,

seperti b€rdiri, duduk dan lainnya Dalam hal ini tidak ada perbedaan

antara kebiasaan dan ibadah sehingga harus dibedakan dengan

bacaan.

Kedua, perbuatan yang tidak biasa dilakukan orang di luar

shatat, yaitu ruhrk @n zujud. Secara ese,nsi perbuatan ini berbeda

dengan perbuatan-perbuatan oftIng di luar shatat, sehingga tidak perlu

adanya pembeda wallahu a'lm.
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Cabang: tasbih menurut bahasa berarti me-Mahasuci-kan. Al
Wahidi menjelaskan, ptra ahli tafsir dan ahli makna sepakat bahwa

makna tasbih adalatr memahasucikan Allatr Sril/T dan membebaskan-

Nya dari keburukan. Pada fuurqyq tasbih menurut batrasa tasbih

artinya (4;li) atau menjauhkan, berasal dari ucapan tf]li \i. ti,+,)
artinya; akt pergr jauh di padang luas. Menurut Al Khalil dan Al
Fara', f,iit 016';,) dinashabkan sebagai mashdar, sepertinya Anda

mengucapkan G,*tt $e',r), kemudian (irti.!D ditempatkan pada

posisi (tr;U. Sibawaih menjelaskan, (t + ilr L;4:,1 artinya sama,

bentuk mashdarnya adalah (U;3D, dan (ir6*Jl) menempati posisi

mashdar. (t* 9d.',1.) lalu (iffi) di buang untuk meringkas. Dan

ucapan 1o;:;;.:) uai.n hd @etunjtrk keadaan), pendapat lain

menyebut arti;asbih adalah (is$.t ghrartinya; dan dengan memuji-

Nya, aku memulai.

40. Asy-Syirazi berkata, "Kemudian mengangkat kepala

dan dianiurkan mengucapkan (6lr-i' cd h, [2:") berdasarkan
hadits Abu Hurairah yang telah kami sebutkan dalam pasal

rukuk Dianjurkan mengangkat tangan sejajar dengan bahu
ketika bangun dari mkuk berdasarkan hadits Ibnu Umar yang

telah kami sebutkan dalam pasal takbiratul ihram. BiIa seseorang

mengucapkan (ii h, '* ?n, '* dr) hukumnya sah karena ia

menyebut kata dan makna. Ketika berdiri lurus, dianjurkan
mengucapkan:

|t''u 4 |i|Y, *t\ii'Sy etirfu,i'h i-jr ,s 6:

ra,eJ | \:? U w, *t JG 6'6;l )\1t1 ,rilt #i X
'utt 4 r*jli g- O t'da A.'F l'r'$Li

'Vahai Rabb hCIrri, segala puji bagi-ltlu sqtenuh larrgit sepenuh

bngit, sepenuh buni, sepenah yang ada di antara keduanya dan

sepenuh apa pun setebhnya sehehendah-Mu lVahai Tuhan yang
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layak dipuji dan diagungkan, yang poling berhak dihatakan oleh

seorang hamba-Mu, setiap kita adalah hunba-Mu Ya Allah tidak

ada yang dapat menghalangi apa yang Engfuu berihan dan ada

pala yang mcmberi apa yang Engkaa hotortgi, tidak beruunfatt
hekayaan bagi yang mcmilikinya, hanya dori-Mu hekayaon itu'
Berdasarknn riwayat Abu Sa'id Al Khudhri RA bahwa Nabi

SAW mengangkat kepala dan mengucapkannya. Saat berdiri
wajib thuma'ninah berdasarkan riwayet Rifa'ah bin Malik
bahwa Nabi SAW bersabda, 'Bila saloh seorang furi kalian

hendah shalat, wudhulah seperti yang d*redntolrhan Alloh SWT -
sampai peda sabda- hemuditn rukuhlah hkgga dcngan

thuna'ninah, kemudian berdirilah dcngan thuna'ninah lalu

s uj udlah hhgga dengan thwna'ninah'.'

Penjelasan:

Hadits Abu Sa'id shahih, diriwayaftan oleh Muslim dengan

lafazfnyu hanya saja riwayat Muslim menyebutkan, "Yang paling

berhak dikatakan oleh seorang lumba, dor setiq kita adalah hamba-

Mu," dengan menyebut huruf ahf pada (.fD du" huruf wmt pada

frili}. Seperti inilah riwayat Abu Daud dan seluruh ahli hadits.

Sementara itu, yang disebutkan dalam Al lvltthodzdzab dan kitab-.kitab

fikih lainnya yaitu fUii ,:if, S'6 t'O;l tanpa menyebut huruf alif dan

wara. Meskipun secara makna teratur dengan rapi, namun yang benar

adalah riwayat yang tertera dalam kitab-kitab hadits.

Syaikh Abu Amr bin Ash-shalah menjelaskan, 'Arti ( 6 t*f
'rftt i,1 adalah ucapan (i*bf 6.e6I **p", akhir kalimat. Kalimat
(rb U U?i1 uA"tah i'tiradh ff.ai-ut tambahan) antara mubtata'

de,ngan klubar."
Abu Daud berkata "Atau kalimat 1i'6 U' *\ ^Aarn 

khabar

rmtnk yang sebelumnya Artinya, ucapan (lliir U €)dan seterusnya

ucapan yang paling befiak diucapkan oleh seoftmg

hamba."
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Penjelasan pertama lebih utama dan kuat, dan itulah yang

dipilih, karena bisa dikatakan bahwa kalimat tasbih seperti itu adalatl

kalimat yang pating laik diucapkan oleh seorang hamba, karena berisi

penyerahan diri kepada Allah SWT secara sempuma, mengakui

kesempumaan kuasa keagungan, keperkasaan, kekuasaan, keesaan,

dan pengaturan-Nya terhadap selunrh maktrluk.

Hadits Ibnu Umar stattrsnya slnhih, diriwayatkan oleh Al

Bulfiari dan Muslim. Hadits Rifa'ah irya shahih, seperti ddelaskan

sebelurnnya secara panjang lebar pada pembahasan tentang membaca,

hanya saja. di sini disebutkan: hingga berdiri dengan thuma'ninah.

Sementara ittr, yang disebutkan dalam hadits sebelumnya adalatr:

hingga berdiri dengan lwus.

Penjelasan Kalimat:

Redaksi ukarena yang bersangkutan menyebut kata dan arti"

mengecualikan redaksi 'ketika takbir mengucapkan ;ff ht)" karena

takbir tidak terbagi. Artiny4 yang bersangkutan menyebut kata bukan

arti.

Redaksi (:* cr.l ht [yi) artinra semoga Allah menerima

pujian dan memberinya pahala.

Redaksi QiU 
'1525 ,r>tir;!, 'r,yl dengan mim kasrah dan

boleh menashabkan atau merafa'kan harakat terakhir. Mereka yang

menyebut keduanya secara bersamaan adalah Ibnu Khalawaih dan

lainnya.

Diriwayatkan dmr Az-7aiiaj, "Hanya boleh rafa' ."

Ibnu Khalawaih dan mayoritas ahli . batrasa menguatkan

harakat nashab, dan inilah yang masyhtlr dalam riwayat-riway_at

hadits, (;D nashab sebryai lu.l _fpelArriuk keadaan) artinya (qD,
dengan perkiraan <U; fu * oU 1t); andai tasbih memiliki wujud,

pasti memenuhi semua ittr. Penjelasan mengenai kata ini telah saya
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paparkan dalam Tahdzib Al-Luglut. Di sana saya kemukakan

penjelasan Az-Z,ajjaj, Ibnu Khalawaih" dan lainnya.

(l\ nashaD sebagai nida'.

Pendapat lain menyebut rofa'denganperkiraan (J"f -*'1.

Pendapat yang masyhur adalatl pendapat pertama. fl,:iltl
artinya keagungan.

Redaksi (3.it '* '"r), ri '& f;l dengan jim fattah,
berdasarkan pendapat yang masyhur. Pendapat lain menyebutnya

dengan kasrah.

Pendapat yang benar adalah pendapat pertama. C.ralD adalah

harta Artinya harta dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang tidak

mampu menangkal siksa Allalu dan yang mampu menangkalnya dari

siksa Allatr SWT hanyalatr amal shalih. Ini berdasarkan riwayat yang

mengkasrah (Ht), artinya omng yang larinya cepat. Kemampuan ini

tidak berguna baginya. Masalah ini telah saya jelaskan dalam Tahdzib

Al Asma'wa Al-Lughat.

Redaksi (Rifa'atr bin Malik), s€perti ini yang tertera dalam Al
Muhadzdzab, sementara yang disebutkan dalam riwayat Asy-Syaf i,
At-Tirmidzi, dan lainnya (Rifa'ah bin Rafi'), seperti itu juga yang

disebutkan penulis sebelum pasal ini pada pasal bacaan Al Fatihah.

Hukum Pasal:

I'tidol setelah ruku termasuk salah satu fardhu sprta rukun

shalat, dan tenFanya shalat tidak sah. Tidak ada perbedaan pendapat

dalam hal ini menurut kami. Mungkin ada yang heran dengan

penjelasan penulis yang tidak menyebutnya secara tegas seperti yang

ia tegaskan dalaur takblr, membaca, dan rukq sepertinya penulis

sengaja tidak menyrbutnya karcoa dirasa sudah ten rakili oleh redaksi

'wajib berdiri dengan tlruma'nilulf'.

808 ll et U"i^u'Slwah Al Mtha&dzab

l

I



Satrabat-satrabat kami berkatq ul'tidal hukumnya wajib'

Maksudny4 kembali pada kondisi semula seperti sebelum ruku, baik

bag yang shalat dengan berdiri maupun dengan duduk. Jika seseorang

nrku lalu jatuh ketika ruku, dan ia tidak ruku dengan thuma'ninah,

maka ia harus kembali mengulang ruku dengan thuma'ninah,

kemudian bangUn. Bila ia sudah nrku dengan thuma'ninah, maka ia

hartrs berdiri tegak lalu i'tidal, setelah itu sujud. Ia tidak boleh

kembali ruku. Bila ia tetap mengulangi ruku sementara perbuatan itu

haram, maka shalatrya batal, karena ia menambah jumlah ruku. Jika

orang yang nrku mengangkat kepala kemudian zuj,rd dan ra$u apakah

i,tidalnya telah semptrma, maka ia harus mengulang i'tidal, kemudian

sujud, karena menunrt hlftum asal i'tidal tidak ada. Saat bangun dari

ruku tidak boleh memaksudkan apa pun selain rmtuk i'tidal. Ilka

seseorang melihat ular atau sgmacamnya ketika rukrU lalu ia bangUn

karena kaget, maka rukunya tidak terhitung sebagai ruku. Selaiknya

tidak menambah i'tidal dari batas yang disyaratkan untuk membaca

doa i'tidal."

Bila seseorang menambatr dan memperlama' maka tentang

sah-tidaknya shalat, terdapat perbedaan pendapat dan perincian yang

akan karni sebutkan dalarn bab: Sujud Sahwi.

Sahabat-sahabat kami berkata "Jika seseorang melakukan

nrktr yang diwajibkan, lalu terserang penyakit yang membuatnya tidak

bisa berdiri, maka ia boleh sujud setelah ruktl dan kewajiban

i'tidalnya gugur karena adanya udzur. Jika udzurnya hilang sebelum

dahi menyentuh tanah, maka ia wajib bangun dan berdiri i'tidal,

setelah itu baru zuj,rd. Bila udzurnya hilang setelah datri menyentuh

tanah, maka ia tidak kembati berdiri untuk i'tidal, dan kewajiban

i'tidol gugur baginya. Bila ia membalik dan kembali i'tidal sebelum

sujudnya sempumq padahal ia tahu tindakan ini haram, maka

shalatnya batal. Bila ia tidak tahu maka shalatnya tidak batal, dan ia
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kembali zujud lagi Tfuna'nilrah dalam i'tidal hukumnya wajib, tidak

ada perbedaan pendapat dalam hal ini menurut kami."

Imam Al Haramain be,rkat4 "Hati saya tidak terkait dengan

kewajiban rmtuk i'tidal. Pe,nyebabnya adalah sabdaNabi SAW dalam

hadits tentang orang yang shalat secara tidak baik 'Hingga kau berdiri

dengan i'tidal, seme,ntara pada rukun-rukun lain Rasulullah SAW

menyebutkan,' Hingga kmt thuna'ninah' ."

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertam4 karena Nabi

SAW i'tidol dengan thtnna'nilnh, dan beliau bersaMa:

&t,ti-i-?rt:s rrL
" Shalatlah seb agoilnou kflnu melihat aht slulat."

Demikian penjelasan terkait kewajiban i'tidal.

Sementara itu, kesempumaan dan anjuran-anjuran i'tidal
diantaranya yaitu menganglat I 'rgan sejajar dengan bahu, seperti

dijetaskan sebelumnya dalam sifat mengangkat tangan saat takbiratul
ihram, pe,rmulaan menganglat t^'!gan dilalarkan bersamaan dengan

takbir. Dalil menganekat ftngan setelah ruku adalah hadits Ibnu Umar
yang telah disebutkan penulis dan lainnya sebelumnya pada

pembahasan tentang ruku Di sana juga telah disebutkan tentang

madzfrab ulama dalam hal ini. Setelah berdiri dengan i'tidal, tangan

ditgnrnkan. grrnnahny4 mat bangun dari ruku mengucapkan ( .11 e?-
t.0J., itd).

Asy-Syaf i dalam Al Umn dan sahabat-sahabat kami

menjelaskgn, "Bila orang mengrrcrykan ({ '€ l, '* 0.) maka

sah, karena ia menyelut kata dan makna, tidak seperti

uc4pan saat takbir flt Ftt. Bacaan ini tidak sah menunrt pendapat

yang hra! karenamenrbah uti lantarm dibalik"
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Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyatakan, "Namun

ucapan 6'V ht +*;r) lebih utama, karena inilah yang disebutkan

dalam hadits.'1

Saat berdiri dengan tegak, dianjurkan mengucapkan:

'H',ry Yi',y, f3\ii]2, 9t1fut i'1, i;lt i g)

Y \? U w; *t Jv (,'6;l )L16 orAr $f rJ: ;e
'ut, &:ai, o &or'uaa,;$)ri'*Li a,'e6

"Wahai Rabb kami, segala puii bagi-Mu sepenuh langit'

sepenuh bumi, sepenuh yang ada di antara kcduanya' dan

sepenuh apa pun setelalmya sekehendak-Mu. wahai Tuhan yang

loyak dipuji dan diagungknn, yang paling berhak dilatalan oleh

seorang hatnba-Mu, setiap kita adalah hamba-Mu, Ya Allah,

ttdak ada yang dapat menghalangi aPa yang Engkau berikan

dan tidak ada pula yang memberi apa yang Engkau halangi.

Tidak bermanfaat kckayaan bagi yang memilikirrya, hanya dari-

Mu kBkayaan ifi,t."

Asy-Syaf i dan satlabat-sahabat kami menyatakan, "Anjuran

trntgk bacaan ini berlaku sama unfuk imam, makmum, dan.orang

;; ;il sendirian. Masing--masing menyatukan ug3pan f .h' gry
i:* d)dengan bacaan (6 

",Yt ,P3\i',gi 41fi!52"*a' d €.t

,4e; t ';,-ul wi 
"ai 

,16'u,',i,1 #,i "tAr ;t1 & :Q',v *
;!ji",*'sjr r's g- ti'di tu.,t ti c^i,>l )(

Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal tersebut menurut

kami. Hanya saja satrabat-satrabat kami menyatakan, "Imam

membaca semua ini bila maknum senang shalat lama dan jumlatt

mereka terbatas. Bila tidak seperti itu, imam harus meringkas dan

cukup membaca 13.ljr U :6;i:*'d.At iY;1''
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Telah disinggung sebelumnya redaksi riwayat para ahli hadits:
(rb U *i #, iy o -i*\r.rrr.ol* yang tertera dalam kitab.kitab
fikih yaitu: (rili -rijr J6 6 '64 dengan perbedaan huruf orif den wav,.
Makna keduanya benar, rurmun yang terbaik adalah seperti yang
disebntkan dalam sunah shahihah,yaitu menyebut huruf alif datwaw.

Disebutkan dalam banyak sekali hadis shahih dari b€6agai
riwayat 13(ijr U t €tl. Riwayat lain menyeb.dran: (lbir U ,Ir1;.

Ada- pula yang menyebutkan: (lljl cJti t, iilfg et"": ( .It 6 iiji,t1:;jr;.

Asy-Syaf i dan sahabat-sahabat kami menyatakao, ,,s€,muanya

boleh."

Al Ashma'i berkata, *Aku bertanya kepada Abu Amr terrtang
huruf wav, dalam ucapan 6;ir di: ti, l.Iu ia me,njawab, .Huruf

wmv merupatcan tambahan'. Aku lalu berkata 'Ke,mungkinan juga
hunf waw athof tmtuk kalimat yang terbgang rtinya ( '!t lrt €J
i:;it Ui'!tf6r),:,

Asy-Syaf i dan sahabat-sahabat kami be,kat4 ..Jika orang
mengucapkan 1rfr 3ljr '$i'2) makahuhrmnya boleh dan salU karena ia
menyebut kata dan malrna."

flengan demikian, jelaslah perbedaan antara masalah ini
dengan ucapan Git ?t1, mereka b€"kat4 'T.Iamrm lebih baiknya
adaloh @i;ir elij t), berdasarkan urutan yang disebutkan dalam
Sunnah."

Penulis at Haw-i dan lainrya menjelaskan, "Imam dianjurkan
mengeraskan bacaan G:* cr"l &t V) agar matmum mendengar
dan tahu p"r.alih?" gerakan imam. Dianjurkan pula imam melirihkan
ucapan @:';jr ul €), karena ucapan ini dilakukan pada saat i,tidal,
maka dibaca lirih, sama sepgrti bacaan tasbihketika rul(tr dan sujud.
seme,ntara bagi makmum, dianjurkan melirihkan kedua ucapan ini,
sama s€eerti melirihkan bacaan takbir. Bila makmum ingin
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menyampaikan peralihan gerakan imam pada makmum *1i,f:1"1i
menyampaikan takbir imam, maka mengeraskan ucapan ('ed- ill *
i:.ta-1, karena ucapan ini disyariatkan pada saat bangun dari ruku.

Namun ucapan ll;jr U t) tidak dibaca keras, karena ucapan ini

disyariatkan pada saat i'tidal."

cabang: Penulis At-Tatimmaft menyebutkan dua pendapat

tentang syarat i'tidal dalam shalat sunah, berdasarkan masalah apakah

shatat sunah satr dilakukan dengan berbaring, padahal mampu berdiri?

Alasan sunah yaitu, boleh hanya dengan berisyarat meskipun

sebenarnya mampu menyempurnakan rukun-rukun shalat'

Madzhab Ulama tenttng I'tidal

Telah kami sebutkan sebelumnya batrwa madzhab kami

berpendapat "I'tidal adalah rukun shalat, dan tanpanya shalat tidak

sah." Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Daud, dan mayoritas

ulama.

Abu Hanifah berpendapat,"I'tidal wajib, bahkan bila langsung

sujud selepas ruku, hukumnya satl."

Dua pendapat diriwayatkan dari Malik, sama seperti dua

pendapat ini. Pendapat ini disandarkan pada firman Allah SWT, "I/ai

orang-orang yang beriman, ruhtlah kamu, suiudlah kamu'" (Qs' Al

Haii [22]: 77) Sementara satrabat-sa]rabat kami berhujjatr dengan

hadits tentang orang yang shalat secara tidak baik, dan ayat itu tidak

kontradiktif dengan hadits ini. Juga berhujjah dengan sabda Nabi

SAW:

&f 8;;?, cr r;r*
"shalatlah sebagaimana kamu melihat aht shalat'"
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Madzhab Ulama tentang Bacaan I'frdal

Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa maitfiab kami
berpendapat, "Ketika bangu dari ruku mengucapkan (';rJ. i,t i:-'o*), kemudian ketika telatr berdiri lurus mengucapkan ( (d-6
tf.i9. Selengkapnya adalah:

; * ii",y, ,ir<Ji')52, ,t1fut')Sr'*jt'lu gr

y 'l? U ak, 
"2,:t 

Jv ti'i-l )L,;:,tj ,,(i:,t yl u. 7r
1;jr $'ult ,t'&tr'u, q',p t:r'-+Li q'e6
'Walui Rabb kmni, segala pgi bagi-Mu seperuh logit, sepemth

bwi, sepenuh yang ada di otoa kcdumg dor seperuh qa
pn setelahnya sekchendak-Mu Wahai Tutm yory tayak dipttji
dan diagungkma yery Wling berhak dikatatcm oleh seorong
hqnba-Mu, setiap kita adalah honba-Mu Ya Allah tidak ada
ymg dapat menglulangi qpa yang Engkan berikan dan Tidak
ada pla yang memberi qpa yang Engkou halangt. Tidak
bermanfaat kekryaan bagi yang memilifinya, horya dari-Mu
kckoyaan itu'.

Keduanya dianjurkan dibaca oleh imam, mahrrm, dan orang
yang shalat sendirian."

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ath4 Abu Burdah,
Muhammad bin Sirin, Ishaq, dan Daud.

Abu tlanifah berpetdap{ trIlnam dan orang yang shalat
sendirian cukup meurbaca G:*.il &t '*), sedangkan makmum

membaca 6;jr Ut tf;J) saja"

Pendapat Abu Hanifah tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Al
Mrmdzir dari Ibnu Mas'ur( Abu Hurairah" Asy-Sya'bi, lv{alik, dan
Ahmad.

Ahmad berkat4 "Inilah pendapat saya"
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Ats-Tsauri,AlAuza'i,AbuYusuf,Muhammad,danAhmad
berpendapat, 'llmam membaca kedua bacaan tersebut' sementara

makmum cukup membaca 1li;"ir CU r;ji)'"

Pendapat mereka itu disandarkan pada hadits Abu Hurairah

RA, bahwaRasulullah SAW bersabda:

i;ir u d, patti.,i:r+,/ b' 'et 
?6:)i JG 6t

*Bila imam mengucapkan (i:V l#.lrr !;) maka ucapkanlah

llljr u .6 ri$').'(I{R. Al Bukhari dan Muslim)

Hadits serupa juga diriwayatkan dari Anas, dari Nabi sAw.

Muslim juga meriwayatkannya dari Abu Musa'

Satrabat-satrabat kami berhujjah dengan hadits Abu Hurairatt

RA, bahwaNabi SAW bersabda:

i=jr i (, dt ,lG i:r+ o^l. i' 'e, Jt3 ti1

*Bila imam mengucaplan (;:* CrS. hr !;) mapn malcrnum

mengucapkanl&jr U t"iiirt).', (t{R. Al Bukhari dan Muslim)

DiriwaYatkan dari Hudzaifah RA,

ui) L3) il;,rl il' '6 Jo Ll)'u L?, i, ttt

]=ir

Bila Nabi sAw mengangkat kepala dari ruku' beliau

mengucapkan l3Gjr d tri:* d.hr !;) (HR' Muslim)

Hadits tersebut sudah dijelaskan secara panjang lebar dalam

pembahasan tentang nrku.

Hadits serupa juga disebutkan dalam shahih Al Bukhar, dali

riwayat Ibnu umar RA. Jwa dalam shahih Muslim dari riwayat

Abdullah bin Abu Aufa, dan'lainnya.
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Disebutkan dalam Slrahih Al Bukhar, dari hadits Malik bin Al
Hurpairits RA, bahwaNabi SAW bersabda:

el g-+l-?rsr;:"

"shalatlah sebagaimana kamu melihat aht shalat.,,
Berdasarkan hadirc ini, selain mernbaca G:+ crJ. ir !i) juSa
membaca lllijr Ul 161, kedua bacaan ini disatukaq karena bacaan ini
dianjurkan untuk imam, sehingga dianjurkan pula bagt yang lain,
sama seperti bacaan tasbihketikaruku dan lainnya.

Alasan lain yaitq shalat didasarkan agar tidak ada sedikit pun
bagiannya yang terlepas dari dzikir. Bila seseorang tidak membaca
kedua bacaan tersebut ketika bangun dari ruku dan i'tidal, maka
bagian tersebut terlepas dari dzikir.

Tentang sabdaNabi SAW:

i;ir UJ tr'd, ,Se ;:+c/ h' -aL Jv rir

"Bila imam.mengucapkan (:* Cd 10, *) maka mabnum
mengtrcekan 1lljr aJ 16 liirt).. (I{R Al e;ft*i dan Mustim)
sahabat-sahabat karrri menanggapi, "Artinya, ucapkan lli5jr Ut 6l
dengan bacaan lirin yang telatr kalian ketahui, yaitu ucapan <'iJi.br'*
o:*)- ucapan ini disebut secara lfiusus karena para sahabat
mendengar Nabi SAW membaca: (ot2> cd Xit !2:,) dengan suara
keras lantaran grrnnahnya memang dibaca dengan suara keras, dan
belian tidak mengeraskan ucapan @;;jr 'oli €), cukup membacanya
dengan lirih, seeerti dijelaskan sebelumnya. para sahabat juga tatru
bahwaNabi SAW bersaMa:

'Slulatlah sebagaimmo knnu metilut aht shalot,.

ef 6;-f:rKr*.
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Selain kaidah meneladani Nabi sAW secara mutlak. Mereka

mengucapk*t (i+, crl. il' gt) tarrya perlu diperintah, dan mereka

tidak tahu ucapan 13!ijr aJ tii) lalu mereka diperintah

mengucapkarurya."

cabang: Diriwayatkan secara shahih dali Rifa'ah bin Rafi'

RA, ia berkata: Suatu hari kami shalat di belakang Rasulullatr sAw,

saat mengangkat kepala dari nrku, beliau mengucapkan t tflfu.'*
ot-t2b),lalu seseorang di belakang beliau mengucapkan 1 3rJ.;ir 'El6:t

* k':q * ,:rif $b).Seusai shalat, Rasulullah SAW bertanya,
,Siapa todi yang berbicara?' Orang itu menjawab, 'Saya'. Rasulullah

SAW lalu bersabda" 'Aht melihat tiga puluh sekian malailat

memperebtutftannya, siapa yang mencatatnya terlebih dahulu'." (HR.

Al Bukhari)

Dengan demikian, dianjurkan menyatukan bacaan-bacaan ini

dengan mengucapkan (i.+ Cnl. lnt *) "*t bangun dari ruku,

kemudian setelah berdiri tegak mengucapkan:

egtfuri|y *stti (v W (rL ';ir u 6"'67r
to;i 

)L:Itj sAt'#f 'fi ,,',? a:'i; 11i|yt *r\i i|yj

tJ.'diJ ri'-JJtit t:).ey | ""b u G t i5t'J$ t'

"Atilii;jr 
rl &ot'ui

'Ya Allah Rabb kami, segala puii bagi'Mu dengan pujian yang

baryak, baih dan berbarakah, seperruh langit, sepenuh bumi,

sepenuh yang ada di antara keduanya, dan sepenuh apa pun

setelihnya sekchendak-Mu. Wahai Tuhan yang lryak dipuii dan

diagunglwn, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba-

Mu, setiap kita adalah hamba'Mu. Ya Allah tidak ada yang

dapat menghalangi.apa yang Engkau berikan dan tidak ada
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piayang memberi aryyang Engkau holangi. Tidok
kckryaan bagi yang memilikinya, hanya dari-Mu kekayaan itu.',

41. Asy-syirazi berkata, ,,Kemudian sujud. Suiud adalah
fardhu shalat, berdasarkan firman Altah SWT, ,Hai orang.orang
yong berimon, rukuhh hamu, sujadlah kanru,. (es. AI Hajj [22]:
77) Dienjurkan saat turun ke bawah untuk sujud dimutai dengan
takbir, berdasarkan hadits Abu Hurairah RA yang terah kami
sebutkan sebelumnya dalam pasal ruku.,

Penjelasan:

Al Azlari menjelaskan, 'Sujud pada asalnya adatah miring dan
condong."

Sementara itu, menurut Al wahidi, zujud pada asalnya adalatl
tunduk dan merendah. Setiap orzmg yang merendah dan tunduk berarti
sujud. sujudnya semua benda mati yang disebutkan dalarn Al eur'an
adalah bentuk ketaatan terhadap Dz.at yarrg ia sujudi. Inilah asal
malrna kata sujud dalam bahasa Arab. orang yang meletakkan dahi di
tanih disebut bersujud, karena ifu merupakan puncak ketundukan.,'

Sujud hukumnya fardhu berdasarkan nash Al eur'an, sunnah,
,tan ijma'. Dianjurkan uertatuir ketika suju4 berdasarkan hadits-
hadits sebelumnya yang disebutkan dalam pasal nrku. Di sana juga
telah aku sebutkan perbedaan pendapat ulrma: Lnom Ahmad
mewajibkan takbir-takbir petalihan, menunrt salah satu dari dua

yang paling kua! sementara sekelompok salaf tidak
memberlakukan takbir untuk sujud. Dalil{alil semua kalangan
tentang masalatr ini juga telah saya sebutkan sebelumnya.

Dianjurkan memperpanjang bacaan takbir mulai dari hendak
tunm hingga rneletakkan dahi di tanah. Inilah madzhab kami. Dalam
hal ini ada pendapat lemah yang diriwayatkan oleh fuqaha Khurasan,
"Dianjurkan tidak memanjangkan bacaan takbir." Masalah ini telah
dijelaskan sebelumnya dalam pasal ruku.
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42. Asy-Syirazi berkata, ..Dianjurkan meletakkan kedua

lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, dahi, latu hidung.

Ini berdasarkan riwayat wa'il bin llujr RA, ia berkata, 'Ketika

sujud Nabi sAW meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan'

dan bila bangun beliau mengangkat kedua tangan sebelum kedua

lufut'. Bila seseorang meletakkan kedua tangan terlebih dahulu

sebelum kedua lutut, maka hukumnya sah, namun ia

meninggalkan tata cara yang dianjurkan'."

Penielasan:

Madztrab kami berpendapat, "Dianjurkan meletakkan kedua

lutut terlebih dahulu ketika sujud, setelah itu kedua tangan, lalu dahi,

dan diakhiri hidung."

At-Tirmidzi dan Al Khaththabi berkata, "Inilah yang

dikemukakan oleh sebagian besar ulama."

A1 Qadhi Abu Ath-Thayrb juga meriwayatkan pendapat ini

dari fuqatra.secara keseluruhan

Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Umar bin Al

Khaththab RA, An-Nakha'i, Muslim bin Basyar, Ats-Tsauri, Ahmad,

Ishaq, dan kalangan rasionalis.

Ibnu Al Mundzir berkata "Inilah pendapatku."

Auza'i dan Malik berpendapat, "Tangan didatrulukan sebelum

lutut." Inilah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad.

Pendapat lain yang diriwayatkan dari Ahmad, "Boleh

mendahuluk*-y*g mana saja, tidak adatarjih.'

Kalangan yang berpendapat mendahulukan tangan,

menyandarkannya pada beberapa hadits, sedangkan kalangan yang

berpendapat sebaliknya menyandarkannya pada beberapa hadits

berbeda.
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Tarjih kedua pendapat tersebut tidak terlihat jelas dari sisi
sunnah. Namun aku akan menyebutkan hadits-hadits dari kedua sisi
pendapat ini, serta komentar tentang perkataan wa'il bin Hujr RA,*Aku melihat Nabi sAw ketika sujud meletakkan kedua lutut
sebelum kedua tangan." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan
lainnya).

At-Tirmidzi berkata *Hadits hosan.,,

Al Khaththabi berkat4 "Ini lebih kuat dari hadits
mendahulukan kedua tangan, dan cara ini lebih bagus untuk orang
yang shalat lebih indah bentuknya, dan lebih asri dipandang.',

Ad-Daraquthni berkata: Ibnu Abi Daud berkata" ,'Riwayat

meletakkan lutut terlebih dahulu sebelum tangan hanya diriwayatkan
oleh Syuraik Al Qadhi dari Ibnu Kulaib, padahal syuraik tidak
sendirian dalam meriwayatkan hadits ini.,,

Al Baihaqi berkata "Hadits ini termasuk hadits yang
diriwayatkan syuraik. Demikian pernyataan Al Bulfiari dan lainnya
dari kalangan hafiztr terdahulu.,'

Abu Daud menambahkan dalam salah satu riwayatnya,
"Ketika bangun, beliau sAw bangun di atas kedua palra dan
bersandar pada kedua lutut.' Ini merupakan tarilbatran lematr dari
riwayat Abdul Jabbar bin wa'il dari ayahnya, dan ia tidak mendengar
hadits ini dari ayahnya.

Pendapat lain menyebutkan, 'AMul Jabbar bin wa'il latrir
setelah ayatrnya wafat. "

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata" *Aku melihat
Rasulullah SAW takbir. ...,

Ams berkata tentang sujudnya Rasulullah sAw, "Kedua lutut
mendahului kedua tangan beliau.', GR. Ad_Daraquthni dan Al
Baihaqr). Al Baihaqi mengisyaratkan hadiS irrt dtn,if.
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Diriwayatkan dari Abu Hurafuah, ia berkata: Rasulutlah sAw

bersabda:

*: * ;.:,; flt'At li *'! ; x 7'*1'-,; tiY

,Bila.salah seorang dori kalian suiud makaiangan suiud seperti

unta, dan hendabtya meletakkan kcdua tangannya sebelum

kcdw lututnya'."'t 6n. Abu Daud dan An-Nasa'i, dengan

sanadba*, dan Abu Daud tidak mendhaifkan hadits ini)

Diriwayatkan

kakeknya, dari Abu

bersaMa:

;;t'i,:'i.'!ir:, #" * lu-'#tiL\'t1; tiy

,Bila salah seorang doi kaliatt suiud maka hendatotya memulai

dengon kcdua lut* sebelum kcdua tangon, iangan dufuk

laksana fudufuya utt&,, (tIR. Al Baihaqi, dan didhaifkan, ia

berkate "AMullah bin Sa'id dlra'if')

Diriwayatkan dari sa,ad bin Abi waqqash RA, ia berkata
*Kami meletakkan kedua lutgt sebelum kedga tangan." (HR. Ibnu

IftuzaimalL dalam [i1a$ shnhihnya)

Ibnu Ktlrzaimah mengftlaim bahwa hadits ini yang menasakh

hadits meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua kaki'

Demikian pula sandaran sahabat-sahabat kami, hanya saja hadits ini

tidak ada hujjahnya karEna haditsrya lemalu jelas-jelas lemah

berdasarkan penjelasan Al Baihaqi dan lairurya Hadits ini termasuk

dari AMullah bin Sa'id Al Maqbari, dari

Hurairah RA dari Nabi SAW, bahwa beliau

, yang ditarjih Ibnu Al Qayyim, salah satu mujuhid dari kalmgan fuqaha

Hanabilah;ahminrnmya yang tlJuru ?ad Al Ma'ad. Buku ini tentang filsihsirah.

Hadits ini terbalilq "dt 116 adatah "hendahlah meletak*mt kcdua funt sebefunt

idrro tong*,'*,hrk meniautanqa dengan riwayat-riwayat Fl, -d- berdasart<an

mayoritas-yang mendahulukan meletakkan kedua lutut terlebih dahulu.
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riwayat Yahya bin Salamah bin Kuhail," p"o*i dtu,.if, berdasarkan
kesepakatan para hafizi

Abu Hatim berkata "Haditsnya mmkor."

Al Bulfifii berkata, "Dalam haditsnya terdapat hal-hal
munkar."

Cebang: Asy-Syaf i meqielaskan dalam Al (Jmm,,Alu suka
takbir dimulai pada saat masih berdiri, kemudian turun ke bawah
smlah-olah sudah sujud. Selaqitrhya kedua lutut diletakkan di t nah

terlebih dahutrl lalu kedua tangnn, lalu wajah.. Jika seseormg
meletakkan wajah sebelum tangen atau tangan sebelum lutu! maka
saya memaknrhkannya, narnun ia tidak wajib mengulang shalatry4
juga tidak perlu zujud sahwi. Bila yang bersangkutan menunda takbir
daq terlebih dahulu melakukan gerakan-gerakan ini, maksudnya turun
terlebih dahulu kemudian uanr uertatuir dan bertakbir dengan i'tidal
atau tidak bertakbir, -?ka saya memaknrbkan hal itu.,

Syail:h Abu Hamid menjelaskan dalam At-Ta'liq, "Dahi dan
hidung laksana satu bqgian, boleh didahulukan yang mana saja"

43. Asy-syirad berkata: Juga bersujud di atas dahi,
hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua krkt Sujud di atas
dehi hukumnya wajib, berdesarken riwayat A66nilah bin Umar
RA, bahwa Nabi SAW bersebde:

Ul';x yi |:fi+';5 i>'-a tty

D Demikian yang temera dalam manuslcrip, syin dan qs, dn ini salah. ia
meriwayatkan dari ayahnya, salamah bin Kuhail, dan dari salamatr bin Kuhail -anaknya Ismail meriwayafikan.

-.r,$u lda'in menyatakan ia dha'if.Ibnu Hatim menyatakan haditsnya man*ar,
{9* lcuat An-Nasa'i menyatalcan ia tidak tepcrcaya sementara avahnya, sat-rab,
diny'ekan Ahmad dan At Ajalli sebagai perawi tepercalra AlAii minambatrkan,
:Ia b€rpatrm syiah." semeirtara itq putraya (Ismait) mennrt Ad-Draqrlhni
hadisnya ailngealkan.
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"Bila kau sujud maki kokohkan dahimu di nnah dan jangan

mcmpercePatnYa."

Asy-Syafi'i menjelaskan dalam Al Unm, "Bila seseorang

meletakkan sebagian dahi saia, maka styr memakruhkannya'

namun shalatnya tetap sah, karena ia sujud di atas dahi. Namun

bila ia suiud di atas pembatas yang menghelang dahi dan tidak

melekat dengan tanah, maka hukumnya fidak sah, berdasarkan

riwayat Khabbab bin Al Arat RA, ie berkata, 'Kami
mengeluhkan panasnya pasir di dahi dan telapak tangan kami

kepada Rasulullah sAw, namun beliau tidrk menrnggapinya'.

sujud di atas hidung hukumnya sunah, berdasarkan riwayat Abu

Ilamid: Nabi sAw suiud, beliau mengokohkan dahi dan hidung

di tanah. Bila ini tidrk dilakukan, makl hukumnya tetap sah,

berdasarkan riwayat Jabir RA, ia berkata, 'Aku melihat

Rasulullah sAw suiud dengan dahi bagien etas pada tempat

tumbuhnya rambut'. Bila seseorang suiud dengan dahi bagian

atas, berarti ia tidak suiud dengen hidung.'

Penielasan:

Hadits Ibnu Umai dan Jabir tafugh&ib dlra'if-

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits Jabir dengan lafazhnya di

sini, hanya saja ia mendhaifkannya.

Hadits Khabbab diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan

lafazturya di sini dan sanadnya baik, diriwayatkan oleh Muslim

dengan lafazh berbeda. Mustim meriwayatkannya dari Zuhaif, dari

Abu Ishaq As-Subai'i, dari sa'id bin wahab, dari Khabbab, ia berkat4
..Kami mendatangi Rasulullah sAw untuk mengeluhkan paruNnya

pasir kepada beliau, nqmrm beliau tidak menanggapinya."

Zuhair berkata *Aku bertanya kepada Ishaq, 'saat shalat

Zhghur?' Ia menjawab, 'Ya'. Alu bertanya, 'Untgk menyegerakan

zruhw?' Ia menjawab, 'Ya'." Ini lafazh riwayat Mustim. Al Baihaqi
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juga meriwayafrkannya dald- soud lain, ia U.*.ta "Beliau tidak
menanggapi ka'mi, kemudian beliau UersamA 'Bila matahori telah
c ondong noka shalatlah' ."

Sebagian fuqaba membantah sahabat-sahabat kami tentag
huijah de,ngm hadits ini untuk wajibnya me,mbuka apa pun yang

menghalangi dahi. Mereka menyarakan, "Iladits ini tentang menunda
shalat 7.huhur." Bantahan ini l€mah, karcnapra sahabat mengeluhkan
panasnya pasir di dahi dan telapak tangan. Andai menyingkap dahi
tidak wajib, pasti dilcatakan kepada mereka *Tuhryilah dahi,', dan
Rasulullah SAW tidak menyebut demikian, berarti dahi harus
disingkap.

Ibrad (menunda shalat zhuhrr ketika matahari tengah panas
sekali hingga sedikit dingin, penj) adatah Srmmh.

Iladirc Abu Humaid diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-
Tirmidzi, iaberkata "fladits hasut shalih.n

Banyak sekali hadits yang menyebrtkm sujud di atas hidrmg.

Redaksi (rrXlt'"r6rde,ngan qaf dhon nat, fuluh, daa kasrah.
Ada tiga versi dialek ,otit kata ini, s€eerti diurhnkan oleh Ibnu As-
sikit dan lainnya yang artinya t€mpat tumbuhnya rambut di bagian
depan kepala

Khatfiab bin Al Art hrniphnya a.t4hh Abu AMullalr, ia tmrt
serta dalm Pe,rang Badar bersma Rasrtultah sAw. Ia termasuk
pembesar sahabat dan orang perma ymg masuk Islam. Ia .'nggal 

di
Kufah 6lr rrreninggal dmia di sma @a tahun 37 rr, dalam usia 73
tahun-

Mrseleh:

Sujud di aras dahi huhrmnya wajib, tidak ada perbedaan
pendapat datam hat ini me,nunrt kmi. IrHh utnrqany4 sujud di aras
.lahi secara keseluruhan. Bita hmya membatasi pada bagian yang
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disebut dahi, maka lnrkumnya sah, naurun maknrh taraihi.Inilah yang

benar,yangdinyatakanAsy-syafi,idalarrrAlUmmsertadipastikan
oleh mayoritas sahabat kami.

IbnuKajjdanAd-Darimimeriwayatkanpendapatlain,,Tidak
wajib meleta}tcan dari secara keselgnrhan." Pendapat ittr syadz darr

lemah.Jikaseseorangzujuddiataspelipis,pipr'kepalabagiandepan'
atau di atas hidung, dan tidak zujud di atas datri sama sekali, maka

hukumnya tidak satr. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini'

Demikian pernyataan Asy'Syaf i dalam'{l Umm'

Pendapatyangbenardarikeduapendapattersebutadalah,
**y"',..,hk* dahi ke tanah saja tidak cukup, wajib menatran beban

beratkepaladanleherhinggadatrikokohberadaditanatr.Jika
seseoftIng sujod di atas kapas, rumput kering, atau benda lain yang

dilapisi kapas atau rumput kering, maka ia wajib menahan beban berat

kepala hingga membekas di tangan. Bila tidak melakukan seperti ini,

maka htrkurnnYa tidak boleh

ImamAlHararrainberkata..Menwtrtktlcukupmenurunkan
kepalqtidakpedumenahanbebanberatkepalasepertiyang
diwajibkan pada temPat srjud."

Madz}rabyangbenaradalatrpendapatpertam4daninita}ryang

dipastikan oleh Syai}tr Abu Muhammad Al Juwaini, pemilik lr-
Tatimmah dar. At'Tahdzib.

Asy-Syafi'i dan sahabat'sahabat kami berpendapat"Wajib

menyingkap bagian-bagian yang disebut dahi dan diletalikan di tempat

sujud."

Penulis telatr menyebutkan dalilnya

Biladahiterhalangolehsesuatuhinggatidakmenyenfuh
tana}r, dan YanB bersangkutan sujud di atas kedua telapak tangan,

lilitan serban, ujung kerah baju, atau serban, dan keduanya bergerak

saat berdiri, duduk, dan lainnya, maka hulum shalatnya tidak sah'

Al Maimu'SytahAl Muhadz&ab ll gZS



Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini menunrt lomi, karena

benda-benda tersebut dlnisbatkan kQada dahi.

Bila yang bersangkutan sujud di atas kerah baju atao:ujung
selendang paqiang yang tidak turut beryerak saat ia bergerd maka
ada duapendapat

Pertama: Shalatnya sah. Ini pendapat yang hrat. Pendapat ini
telah dipastikan oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan 41-1L1i''.

Imam Al Haramain berkata, "Ihr karena ujrmg tersebut terpisah
dari dahi."

Kedua: Tidak sah. Pendapat ini telah dipastikan oleh Al eadhi
Husain dalam At-Ta'liq, sebagaimaoa bila di ujrmg pakaian tersebut
ada benda najis, maka shalatnya tidak sah meski tidak bergerak seiring
gerakan orang.

Perbedaan keduanya telah dijelaskan sebelumnya dalam bab:
Membersihkan Badan.

Bila seseorang sujud di atas ujung belakang pakaian orang
lain, atau ujrmg serban oftmg lain, atau sujud di atas prmggllng orang
lelaki atau perempuan dan.kulit masing-masing tidak bersinggungan
satu sama lain, atau sujud di punggrmg hewan yang bersih, seperti
keledai dan kambing, atau sujud di atas punggrmg anjing yang

pakaian bemrlU dan diperkirakan anjing tersebut tidak
menyentuh benda-benda najis apa puq maka sujud dan shalatnya sah

untuk setiap gambaran tadi. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal
ini bila kondisi sujud telah tercapai

Penulis At-Tatimmahmenjelaskan" "lvlafrrh hukumnya sujud
di atas punggrrng."

Itu semua berlaku bila tidak ada udzlruntrk meletakkan dahi
ke tanah secara langsmg. Namrm jika di dahi seseonurg terdapat luka
lalu diperban d"n ia sujud di Aas peftan t€rseh4 meka hghmnya satr

dan shalatnya sah, serta tidak wajib mengulang shalatny4 sebab
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kewajiban mengulang shalat gugur dengan isyarat kepalq maka suiud

dengan perban di dahi tentu lebih utama

Pe,nulis Al Hmi d?IrL al Mtrstulrtin menyebutkan, "Ada

pendapat lain berdasarkan masalah mengusaP bilah pe,mbalut d*9,
Ia wajib mengulang'. Namun menurut madzhab yang hrafi, 'Tidak

wajib mengulang'. Pendapat ini dipastikan oleh jrmhur dan

dinyatakan seperti itu dalamll Umm-"

Syaitfi Abu Muhammad Al Juwaini menjelaskan dalam At-

Tabshirah, "Agar boletu disyarankan a{anya beban berat rmtuk

menghilangkan perban. JIka seseorang me,merban dahi dengan perban

yang bercelah karena sgahr keperlgan atau tanpa keperlgan' kemudian

ia sujud dan bagian dahi yang ada di celah-celah perban itr,r melryebut

tanah, maka sujudnya sah. seperti itu pula bila yang b€rsanghtan

zujud dan di dahinya ada pakaian robek 1"1s dahinya menyentuh

,*rh, huhlm sujudnYa sah."

Asy-Syaf i menyatakan demikian dalam Al unn dan telatr

disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

Ada pendapat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Kaii dalam hal

ini.

cabang: Jika seseorang zujud di *as lilitan se,lban, kerah

baju" dan semacamnya, maka sqiudnya batal. Bila ia melakukannya

dengan sengaja, padqhal ia tahu hal itu tidak boleb maka shalatnya

batal, nrunun bila lupa maka shalatnya tidak batal, tetaPi ia wajib

mengulang sujudnYa.

Demikian yang ditegaskan oleh sahabat-sahabat kami,

diantaranya syaikh Abu Muhmmad Al Juwaini dalmat-Tabshbah-

Cabeng: Sunnahnya, selain sqiud di ms dahi, juga srjud di

atashidrmg.
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Al Bandaniji dan tainnya meqielaskan, "Keduanya dianjurkarr
diletal&an di tanah s@ara bersamaan, tanpa mendatrultrkan salatr
satunya Bila hanya sujud di atas hidrmg tanpa menyertakan datri sama
sekali, maka huhrmnya tidak sah: Tidak ada perbedaan pendapat
dalam hal ini menunrt knmi. Namun bila hanya sujud dengan dahi,
makahukumnya sah-"

Asy-Syaf i menjelaskan dalam Al (Imm,"Aku memakruhkan
hal itrr, namun sujudnya tetap sah." Inilah pendapat masyhur dalarn
mad-hab kami dan inilah yang dipastikan oleh jumhur fuqatra.

Penulis Al Baym meriwayatkan dari Syaitfi Abu yazid Al
Marwazi, namun ia meriwayatkan pendapat lain milik Asy-Syafi,i,
'sujud di atas dahi dan hidung s@ara keselunrhan tidaklah wajib..
Pendapat in ghoib dalam madzhab kami, meskipun dalilnya kuat.

Madziab ulama ten-teng Kewajiban Meletakkan Dahi dan
Hidung di Tanah

Menunrt pendapat j,mh,r, meletakkan dahi di tanatl
hukumnya wajib dan meletaltan hidung semata tanpa d"tri tidak bisa
mewakili.

Abu Hanifah b€rperdapat, "orang bisa memilih antara datri
atau hidrmg, dan ia boleh sujud dengan salah satunya saja.,'

Ibnu Al Mrmdzir berta@ ..pendapat tersebut tidak
diriwayatkan dari seorang irnam pun selain Abu Hanifah.-

Tentang hidrmg, mad-hab kami tidik mewajibkan sujud di atas
hidrmg, hanya diaqiurkan- Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al
Mrmdzir dari rharyus, Atha, [aimah, AI Hasan, Ibnu sirin, Ats-
Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, dan Abu Tsaur.

Sa'id bin Jabir, An-Natfia'i, dan Ishaq berpendapat, ,Wajib

sujud di atas hidrmg, selain sujd di atas dahi."
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Dua pendapat seperti kedua pendapat sebelumnya

diriwayatkan dari Malik dan Ahmad

Pendapat Abu Hanifatr disandarkan pada hadits Ibnu Abbas

dari Nabi SAW, beliau bersabda:

) il je*.ivLii*srPl* e'qf|sfL'tl
i:$t itllr ,#tltj iat,

"Aht diperintahkan sujud di atas njuh tulang; dahi 
-beliau

menunjuk hidung dengan tangan beliau- kcdua tangan, kcdua

lraki, danujung-ujungkaki." (I{R. Al Bukhari dan Muslim)

Juga diqiyaskan pada dahi. '

Pendapat kalangan yang mewajibkan sujud di atas hidung

disandarkan pada hadits Abu Hamid, batrwa Nabi SAW ketika sujud

meneguhkan dahi dan hidung beliau di tanah.

Hadits tersebut shahih, seperti dijelaskan sebelumnya

Disandarkan pula pada hadits Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah

SAW bersabda:

,#:;t : uAti i-4Lst pl * *'i;i oi L'rl

,>-;uJt *t?|t
"Aht diperintahkan sujud di atas tujuh tulang; dahi, lredua

t angan,' kc dua knki, dan uj ung-uj ung kaki." QIR. Muslim)

Diriwayatkan dari Ilsimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW,

beliau bersabda:

'Gt l-;- 11 ;t\r;'ef i#- \'d.$b i
"Tidak ado shalat bagi yang tidak menyentuhkan hi&ng kc

tanah seperti menyentahkan dahi.'

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll SZe



I
.i

t

Tentang kewajiban menyentuhkan dahi ke tanah saat sujud,

sahabat-sahabat kami berhujiah de,ngan hadits Ibnu Abbas, hadits Abu

Hamid, dan lainnya. Juga hadits XnaUUaU yang disebutkan penulis

tadi.

Alasan lain yaittu makzud sujud adatah merendah sertatunduk,

dan hidung tidak bisa menggantikan posisi dahi untuk tujuan itu.

Tidak ada riwayat dad Nabi SAW yang secara tegas menyatakan

hanya sujud di atas hidrmg, baik perbuatan matrpun perkataan. Mereka

beralasan bahwa zujud dengan hidung tidak wajib berdasarkan hadits-

hadits shahih tentang perintah meletakkan dahi di tanah tanpa

menyebut hidung. Dalam hal ini ada petur$uk dalil lemah, karena

riwayat-riwayat tentang sujud deagan hidrmg adalah tambahan dari

perawi terpercaya dan tidak menafikan keduanya.

Sahabat-sahabat kami menjawab hadits tentang sujud dengan

hidung, "Hadits-hadits tersebut diartikan sebagai anjuran."

Tentang hadis Iluimah dari Ibnu Abbas, At Tirmidzi, Abu

Bakr bin Abu Daud, Ad-Daraquthni, Al Baihaqi, dan hafizh lain,

menyatakari, yang benar hadits ini mursal dari Ilaimah dari Nabi

SAW. Ad-Daraquthni meriwayatkan maknanya dari Aisyah dari Nabi

SAW dan Ad-Daraquthni mendhailkalrnya karena dua hal. Wallahu

a'lam.

Cabang: Madzhab ulama tentang sujud di atas kerah baju,

ujung belakang baju orang lain yang ada di depan, tangan, lilitan
serban, dan lainnya yang melekat dengan dahi.

Telatr kami sebutkan sebelumnya bahwa madzluib kami

adatdL tidak sah zujud di atas sedikit prm dad semua itu. Pendapat ini

dikerrukakan oleh Daud dan Ahmad dalam salah satu riwayal

Malilq Abu tlanifalu Al Atrza'i, Ishak, dan Ahmad --dalam
riwayatnya yang lain-- "Sah-"
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' Pemillk At-Tahdzib berkata,'?endapat ini dikemukakan oleh

mayoritas ulama."

Pendapat mereka disandarkan pada hadits Anas RA, ia berkat4

"Kami shalat bersama Nabi SAW dalam udara yang panas sekali. Bila
salatr seorang dari kami tidak mampu meneguhkan dahinya di tanatr,

maka ia membentangkan bajunya lalu sujod di atasnya" (I{R. Al
Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, *Aku pernah

melihat Rasulullah SAW menjaga diri agar tidak terkena lumpur

ketika hujan, saat zujud dengan pakaian yang beliau kenakan, sambil

menaruhnya di bawah tangan." (HR. Ibnu Hanbal)

Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "srhabat-sahabat

Rasulultah SAW sujud, dan tangan mereka dimasukkan ke dalam

pakaian, dan seseorang sujud di atas serbannya." (HR. Al Baihaqi)

Juga berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW sujud di atas

Iilitan serban beliau.

Alasan lain yaitu, diqiyaskan pada bagian-bagran tubuh yang

lain.

Sahabat-sahabat kami berhuiiah dengan hadis Khabbab, dan

hadits irti shahih, seperti ddelaskan sebelumnya, beserta sisi

pengambilan dalilnya

Juga bersandar pada hadits Rifa'ah bin Rafi RA, bahwa Nabi

SAW bersabda kepada orang yang shalat secara tidak baih "Sungguh,

tidaHah sempurru sholat salah seorang dari kolian hingga ia
menyemryrnakan wudhu -.ia menyebut tata cara shalat sampai pada

sabda- lalu meneguhkan dahinya ---atau beliau bersabd4 'Dahinya

di tanah'-."

Ia menyebu&an kelaqiutan hadits, "Tidflk semlrurru shalat

saloh seorang dari kalian hingga melahtkan demifian" (HR. Abu

Daud dan Al Baihaqi, dengan &nsoud slwhih).
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Riwayat Al Baihaqi menyebutkan, 'tlalu meneguhkan

dahinya," tanparagu

Juga bersandar @a hdits Ibnu Abbas RA:

'4t'.J- 11 ;r<lt i {ff',--;-.l rA$, i
"Tidak ada shalA bsst yottg tidak menyentuhkan hidung ke

tanah seperti merytentuhkan dahi."

Sahabat-sahabd kami menjawab hadits Anas: Hadits ini
diartikan, bila seseorang pakaian terpisah.

Hadits Ibnu Abbas yang disebutkan dalarn Musnad Ahmad
statusnya dha'if,, di dalam sanadnya terdapat perawi yang dikoreksi.so

Andaiprm shahih, tidak adadalil tentang menutupi dahi.

Al Baihaqi dan sahabat-sahabat kami menjawab hadits Al
Hasan, "Hadits ini diartikaq seseomng sujud di atas serban dengan

sebagian dahinya"

m Hadits yang dimeksud diriwayattcan oleh Ahmad dengan lafazhny4 seperti
disebutkan pada bagian sebehnrmya Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al
Mu'jon Al Kabir dN Al lrlu'jott Aslushaghir. Ibnu Abu Syaibah juga
meriwayatkan dengan lafazh, "Perawi-perawi riwayat Ahmad adalah
perawi-perawi haulirs. s hohih-"

Aku berkat4 "An-Nawawi tidak menyebut dengan jelas siapa perawi yang
terkoreksi ini dan ia tidak mengetahuinya Dengan demikian, ia berijtihad bahwa
hadiB ini shahih, disanrlriag iajuga menerimanya

Tentang pernyatam An-Nawawi yang ia nukil dari Al Baihaqi, *Tidak ada hadits
shahih t€Nrtang sqiud di atas liliE sertam," diriwayatkan dari beberapa sahabat,
seperti disebutkan dalam riwalrc Abu Nu'aim dari Ibnu Abbas. Sanad hadits ini
dinyatakan dha'if ol&Al llafzh IbnuHajar.

Dirirvayatkan pula dri Ibnu Abi Aufr dalam riwayat Ath-Thabrani, yang dalam
sanadnya terdapat Qa'id eu Al Wrrqa', perawi yang lemah.

Diriwayarkan pula dri Jabir, s€perti tertera dalam riwayat Ibnu Adi, bahwa
dalam sanadnya trr:d@ Amr bfu Syamr dan Jabir Al Ju'fi. Juga pada riwayat Abu
Hatim dal"m Al llal-

Riwayat lain dinukil dari Ams, dan datam sanadnya ada Hassan bin Sayyarah.
Abdurrazzaq meriwaydanya srxzua musal.

Disarilran dariNoil Al Atho, At-TalkhishAl Habir, demSloh Muslim.
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Sebagai bukti, ulama sepakat bahwa menunrt pe,udapat t€rbaik

yaitu, menyentuhkan dahi ke tanah. Oleh karena itu, tidak patut

mengira hal semacam ini pada sahabat.

Riwayat batrwaNabi SAW zujud di atas lilitan se,rban, tidaklah

sluhih.

. Al Baihaqi berkata, *Tidak ada hadits stuhihtentang hal ini."

Jawaban untuk qiyas terhadap bagian-bagian tubuh lain yaitu:

Meletakkan bagian-bagian tersebut tidak berdasarkm suatu pendapat

saja. Andai pun wajib, akan memberatkan bila dibuka tidak seperti

dahi.

44. Asy-Syirazi berkata: Ada dua pendepat tentang suiud

di atas dua tangan, dua lutut, dan dua kaki:

Pertama: Tidak wajib, sebab andai pun waiib, tentu waiib
berisyarat untuk ifu ketika tidak mampu' samt halnya dengan

dahi.Ini pendapat paling masyhur.

Kedua: \Majib. Ini berdasarkan riwayet Ibnu Abbas RA,
bahwa Nabi SAW diperintahkan sujud di atas tuiuh cabangyaitu
kedua tangan, kedua lutut, ujung jari-jari keki, dan dahi. BiIa

kita berpendapat seperti ini, maka tidak wajib membuka kedua

kaki dan kedua lufut, karena membuka lutut menyebabkan

membuka aurat, sehingga akan membatalkan shalat, dan kaki
kadang tertutup oleh sepatu yang 61" 6i[uka rkrn membatelkan

thaharah (mengusap sepatu) dan shalat.

Berkenaan dengan tangan, ada dua pendepat, dan yang

tertera dalam beberapa kitab adalah, "Tidak waiib, karena

tangan hanya dibuka ketika diperlukan. Dengan demikian,

tangan stma seperti kaki" Disebutkan dalam bab: Perlombean

dan Memanah.
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Ada pendepet lain, "IYeiib, berdasarkan hadits Khabbab

bin Al Arat RA-'

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas RA diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim.

Redaksi "disebutkan dalam bab: Perlomb^an dan Memanah"

maksudnya adalahr Asy-Syaf i menjelaskannya dalam bab:

Perlombaan dan Me,manah salah satu bagran dari Al Umm.

Masalah:
Ada dua pendryat texilang kewajiban meletal&an kedua tangan,

lufi[ dankaki, seperti dinyatakmolehAsy-Syaf i dalarn Al Umm.

Syailfi Abu Hamid menjelaskan: Asy-Syaf i menyatakan

dalam Al Imla, "Meletakkan kedua tangan, lutut, dan kaki ketika

sujud, hukumnya dianjurkan, tidak wajib.'

Sementara itu, sahabat-sahabat kami berbeda pendapat.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib menyatakan, "hahir pernyataan

Asy-Syaf i yaitu, tidak wajib meletakkan semua itu, dan inilatl
pendapat sebagian besar firqaha"

Penulis dan Al Baghawi menyatakan, "hi merupakan

pendapat yang paling masyhur dan telah dikuatkan oleh Al Jurjani

dalam At-TalTia Ar-Ruyani dalam Al Hilyah,serta Ar-Raf i."

Sekelompok fuqaha lain menguatkan pendapat yang

mewajibkan, seperti Al Bandaniji, penulis Al Uddah, Syai}tr Nashr Al
Maqdisi, dan inilah yang dipastikan oleh Syaikh Abu Muhammad Al
Juwaini dalam At-Tabshirah. Inilah yang kuat dan raiih dari sisi dalil,

sebab haditsnya secarategas memerintahkan untuk meletakkan semua

itu, dan perintah menunjukkan arti wajib, menurut pendapat terkuat.

Inilah maAzhzbpara fuqaha
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Sementara itu, pendapt pertama me,ngartikan hadits sebagai

aqiuran. Hanya saj4 kami tidakbisamexrerimanya, sebab asal perintah

adalah wajib, tidak bisa dialihkan kepada afii lain tanpa dalil. Jadi,

menurut pendapat terbaik y.ang benar adalab wajib.

Asy-Syaf i dalam Al Unutt mengisyaratkan pendapat tersebut

kua! seperti yang akan kami sehilkan nanti.

Selanjutnya sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang

posisi kedua pendapat tersebul.

Penulis dan jumhur fuqaba menyatalcan, "Ada dua pendapat

tentang tangarU kaki, dan lufirL"

Hanya sajq penulis dan jumhur tidak membedakannya

Al Qadhi Husain me,qielaskan, 'A& dua pendapat tentang

kewaj iban meletalftan kedua tangan. "

Bila kita nyatakan tidak wajib, maka tidak wajib hukumnya
meletal&an kedua lutut. Kalau tidak seperti ini, maka ada dua

pendapat. Bila kita katakan dua lrtrut tidak wajib diletakkan, maka dua

kaki lebih utama unhrk tidak diletakkan. Bila tidak seeerti ini, maka

ada dua pendapat.

Imam Al Haramain mernyebutkan bahwa -ad-h"! kami

adalah, menolak kedua pendapat tersebut untuk masalah tangan, kaki,
dan lutut.

Sebagian sahabat kami ada yang me,nglhususkan pada kedua

tangan dan berkata, "Kedua luhtr dan kaki tidak wajib.-

Al Qatral menyebutkanpernyataan Ibnu Al Qash dalam Syuh
At-Talkhish sebagai berikut, "fldam hal ketiganya (tangan, lufi[ dan

kaki) ada dua pendapat."

Selanjutnya Al Qatral bqkafiq "sahabat-sahabai lrami berkatq

'Ini salah'.'
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Maddab kami tidak berbeda, meletakkan lutut dan ujung jari
kaki wajib, dan yang diperdebatlcan hanyalah kewajiban meletakkan
kedua tangan-"

Pendapat yang dinukil Al Qatral dari sahabafsahabat kami ini
aneh dan ini jelas salah, sebab Asy-Syaf i menyatakan dua pendapat

pada enarn bagan fubuh dalam Al Umm. Semelrtara itu, sahabat-

sahabat kami dari kalangan pendahulu dan teralfiir menyatakan bahwa
kedua pendapat ini berlaku untuk semuurnya (tangan, lutu! dan kaki).
Berikut ini kami nukilkan p"*yutu*t Asy-Syaf i dalam Al Umm

secara sarra persis: Asy-Syaf i menjelaskan dalam Al Umm: Sujud
yang sempurna adalah sujud di atas dahi, dua telapak tangan, dua

lutut, dan dua kaki. Bila seseorang sujud di atas dahi saja, tanpa
menyertakan. hidung, maka ifu maknrh bagr saya, namun sujudnya
tetap sah. Jika seseorang sujud di atas sebagian dahi dan tidak semua

bagian dahi, maka saya memakruhkan hal itu, narmun ia tidak wajib
mengulang shalatnya. Aku suka bila yang bersangkutan
menyentuhkan kedua telapak tangan ke tanah, baik pada musim dingin
maupun musim pilff, namun aku tidak menyukai hal ini bagi kedua
lutut. Saya suka bila kedua lutut tertutup oleh baju dan aku suka bagi
lelaki bila tidak sedang mengenakan sepatu agar menyentuhkan kedua
kaki ke tanah dan tidak sujud dengan mengenakan sendal. Dalam hal
ini ada dua pendapat:

Pertama: Orang yang mengenakan sendal harus sujud di atas

seluruh bagan yang kuperintahkan ketika zujud. Hukumnya tidak
sama dengan hukum wajah dri sisi ia boleh zujud dengan semua

bagian tersebut dalam keadaan tertutup, karena nama zujud berlaku
meski terhalang oleh Sesuatu

Bag yang berpendapat demikian, maka ia menyatakan bila
seseorang meninggalkan satu saja dari bagian-bgian sujud yang tidak
menyentuh tanah, padahal yang bersangkutan mampu untuk ifu, maka
sujudnya tidak sah. Seperti itu juga bila membiarkan datrinya tidak
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menyentuh tanah padahal ia mampu unhrk ifiL bemrti ia bellm sujud.

Bila yang bersangkutan zujud di telapak tangan bagian luar, maka

hukumnya tidak sah, karena bagran telapak tangan yang digunakan

untuk zujud adalah bagran dalam. Seperti itu pula bila ia s,rjud di atas

tepi telapak tangan.

Selaqiutnya bila yang bersarrgkutan tanah dengan

sebagian jari, atau sebagian kedua telapak tanganny4 atau sujud di

atas selain dahi yang tertuhrp, maka hukumnya sah. Seperti itu pula

tmJuk kedua lutut dan kedua kaki.

Pendapat madzlrab ini sesuai dengan hadits.

Kedua: Bila seseorang sujud di atas dahi atau sebagian dahi

dan bukan yang lain, makahtrkumnya sah.

Demikian pemyaqan Asy-Syaf i secara sama persis yang

saya nnkil dali. Al (Jmm, dari satinan manuskrip yang merfadi

pedoman. Penjelasan ini memiliki banyak sekali faedalt.

Dengan demikian, satrabat-sahabat kami memiliki empat

pendapat tentang kedua tangan, lutut'dan kaki. Pendapat yang kuat

dan masyhur yang dipastikan oleh jumhur dan dinyatakan oleh Asy-

Syaf i; adalah terdapat dua pendapat berkenaan dengan kewajiban

meletakkan kedua tamgan, lutut dan kaki saat sujud. Inilah yang

diriwayatkan oleh Al Qatral.

Ketiga pendapat terakhir, selain pendapat pertama" adalatl

salah dan menyalahi hadits serta menyalahi pernyataan Asy-Syaf i
dan mayoritas satrabat kami. Sengaja kujelaskan hal ini agar tidak

memperdaya orang lain.

Selanjutry4 sahabat-sahabat kami berbeda pendapat dalam

bentuk masalabnya bila kita katalon tidak wajib meletakkan keenam

bagian tubuh ini saat sujud.

Sekelompok sahabat kami dari generasi pendahulu dan

terakhir, diantaranya Muhalnili dalam Al Maimu'm menjelaskan, "Bila
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kita katakan tidak wajib meletakkan keenam bagian tersebut saat

zujud, maka atinya sebagiamya boleh ditinggalkan sebagai

pengganti, kedeng tangan tidak diletal*an di tanah, atau salatr

satuny4 kadang kedua keki dau salah satunya tidak diletakkan di
tanah. Seperti itu juga dengan kedua hrtut Namrm tidak terbayang bila

semuanya tidak diletakkan di t',ll saat zujud.'

Syaikh Abu tlamid dalam At-Ta'liq dan Al Bandaniji

meqielaskan, "Bila kita katakan tidak wajib meletakkan keenam

bagian tubuh tersebut ketika suju4 lalu seseorang bisa sujud di atas

dahinya saj4 tanpameNlyertakan semrnnya, maka hukumnya sah."

Penulis Al Uddah juga menyatakan demikian.

Ar-Raf i berkata, "BiIa kita katakan tidak wajib meletakkan

keenam ba.gan tubuh tersebut ketika zuju4 maka seseorang boleh

bersandar semrnnya dan bangm semaunya, namnn ia tidak mungkin

sujud tanpa meletakkan semua bagian tersebut" Inilah yang kuat dan

dipastikan.

Saya berkatq "Tidak me,nyenttrhkan keenam bagan tubuh
(dua tangan, dua kaki, dan dua luhil) bisa dimungkinkan, misalnya
seseorang shalat di atas dua kamar, yang di antara keduanya terdapat

dinding pendek, sehingga ketika zujud ia menelungkup dengan

perutnya di afas dinding dan me,ngangkat bagian-bagian tersebu! atau

bersandar pada pertengahan lutut atau telapak tangan luar- tni semua

memiliki hukum mengangkat telapak t^ngan, seperti dijelaskan

dalam pernyataan Asy-Syaf i."

Sahabat-sahabat kami b€rkat4 *Bila kita katakan wajib
meletakkan semua bagian tubuh tersebut, maka cukup dengan

meletakkan sebagian kecil bagiannya, seperti kami 56!utkan tentang

dahi. Standar kdua kald adalah bagian dalam jari-jari kaki. Bila yang

diletal&an selain itu, maka hukumnyatidak satr."
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Penulis At Bayan menukil dari penulis Al Fwu', "Jika

seseorang stdud di atas bagian atas kaki, maka hukumnya sah."

Pendapat yang benar adalah pendapat pertama, dan inilah yang

telah dipastikan oleh Ar-Raf i 'l1n lainnya

Standar tangan adalah telapak tang^n bagm dalam, baik

bagan dalarn jari-jari maupun bagan dalam telapak tangan. Jika

seseorang hanya menempelkan bagan dalam telapak tangan atau

sebagian bagan dalam jari-jari tangan saj4 maka hukumnya sah.

Namgn bilahanya menempelkan telapak tangan luar, maka htrlumnya

tidak satr. Seperti inilah pernyataan Asy-S)'af i dalam Al Umm,

seperti dijelaskan sebelumnya. Demikian puta yang dipastikan oleh

jumhur fuqaha" seperti Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Atu Ath-Thayib,

dan Al Mutawalli.

Muhamiti berpend4pat lain, seperti yang ia sebutkan dalamAt-

Tajrid, "Baglan ytng terkait dengan sqiud adalah dua telapak tangan."

Pgndapat yang benar adalah pendapat pertam4 yaitu ctrkup

dengan bagian dalarn jari-jaxi tangan, seperti pernyataan Asy-Syaf i
dalam Al Umm dan jurnhur fuqaha, sebab yang bersanglutan sudah

disebut sujud di atas kedua tangannya

Asy-Syaf i dan satrabat-sahabat kami b€rkat4 "Bila kita

wajibkan meletakkan bagian-bagian ini, maka tidak weiib membuka

kedua lutut dan kaki, narnun dianjurtan untuk membgka kaki dan

tidak boleh membuka luhft."

Dalil masing-masing sudah disebutkan sebelumnya

Sementara itq ada dua pendapat tentang membuka kedua

tangan:

Pertama: Tidak wajib. Ini pendapat pating kuat don inilah

yang tertera dalam sebagan besfi tulisan Asy-Syaf i, seeerti

disebutkan oleh penulis.
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Kedua: Wajib membuka sedikit bagian dalam setiap telapak
tangm.

Cabeng: Jika seseormg memiliki u&tr rmtuk meletakkan

salah satu telapak tangan alau salah satu telapak kaki karena terpotong

atau semacamnya, maka huhrmnya sama seperti yang telatr dijelaskan

sebelnmnya, tidak ada kewajiban bagi orang yang memil*i udzw, darr

tidak wajib meletakkan atau menempelkan pergelangan tangan bagi
yang tangannya teqrutus, sebab tempat yang diwajibkan sudah tidak
ada seperti halnya tlila tangan t€rpuhrs dari siku maka lengan atas

tidakwqiib dibasuh (dalau wudhu).

a5. Asy-syinzi berkrt* Dienjurken menjauhkan kedua
siku drri kcdur lembung. Ini bcdrsrrten riwayat Abu Qatadah
RA behwe ketiek suiud Nrbi SAW menjeuhken kedua lengan

deri kedue lambung bclieu. Dirniurten mgniauhkan perut dari
kedue lutug berdesertm riwryet Al Barra bin Azib RA, bila
sujud" Nabi SAW menieuhlen (ta.).t'

Riweyat lein menyebu*en (.P.). (etU artinya kosong.

Sementara begi wanitr, mcle*ttrrn setu sema lain, karena itu
lcbih menutupinyr

Perjelesen:

Hadits Al Barra dirirvayakan oleh An-Nasa'i dan Al Baihaqi
dengan soudsluhih.

Riwayat An-Nasa'i menyebukan 1,r,r*). Riwayat Al Baihaqi
meiryebutkan (taJ.Penulis kednanya. ([fD denganjirz

fatlral, dat klra' tasrrdid.

tt un" altinya me,mbuka kedua lcngpn, mc,njarhkannya dari lambung dan

ncoguglcat pcnn dri pcrmulam tmah -1cnj
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Al Azhari menjelaskan, 'Makna kedua kata tersebut sarna.

(l#*JD dan (Qj*:ll)."

Ada pula yang menjelaskan, "Maknanya adalah meojarhkan

posisi rulu dan sujudnya."

Asy-Syaf i dan sahabat-satrabat kami berpendapat,

'Dianjurkan meqiauhkan kedua lengan dari kedua lambrmg dan

mengangkat perut dari kedualutut. Sementara bagi wanita melekatkan

sahr sama lain."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah RA, bahwa ketika
shalat Nabi SAW merenggangkan kedua tangan beliau hingga

putibnya ketiak beliau terlihat dari belakang. ftIR. Muslim)

Diriwayatkan dari Ahrnar bin Juzu RA, ia berkata "Ketika
sujud, Rasulullah SAW menjautrkan kedua lengan dari kedua lambung

beliau hingga kami iba pnda beliau." (HR. Abu Datrd dan Ibnu Majah,

detgansanod shahih)

Tentang (i Albdengan lm:riuf hanaah, Al Khaththabi berkata
"Artinya, kami iba kepada beliau." Dalarn hal ini terdapat banyak

sekali hadits, seperti disebutkan sebelumnya.

46. Asy-syirazi berkata: Kedua kaki direngangkan. Ini
berdasarkan riwayat bahwa Abu Hamid menyebutkan tata cara
shalat Rasulullah SAW, ia berkatar. "Ketikr suiud Rrsututlah
SAW merenggangkan kedua kaki beliau.'f

Jari-jari kaki diarahkan ke kiblat, didasarkankan peda

riwayat Aisyah RA- bahwa Nabi SAW membengkokkm jari-jari
kaki beliau.

Jari-jari tangan dirapatkan, diletakkan sejajar dengen

bahu, didasarkan pada riwayat Wa'il bin Hujr RA, bahwa ketikr
sujud Nabi SAIY merapatkan jari-jari tangan den ditempetkan
seiaiar dengan kedua pundak beliau.
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Kedue silu dirngkrt'den bcrsandar pada kedue telepek

tengan, didesrrlcn prdr riweyet Al Berra bin Azib RA, bahwe

Nebi SAW bernbdr, "Bilo *au sujttd rruht rapatkan (joti-jart)
kedw tangouttt dot ongkdoL bdaa sihranu.'

Peniclrsen:

Hadits Abu tlamid diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al
$qihaqi dari riwayat Bqiyah bin Al Walid, daii Utbah bin Abu
Hakin, keduaqta diperdebdan dari sisi jarh dan ta'dilnya. l-afa^
haditsnya adrlab *bta s{d Nabi SAW merenggangkan kedua

hfiiln1ra".

Hadits AiErah terseht glroib dan hadits Abu Hamid yang

menjelaskan bahwa k€tika srdrd Nabi SAW menghadapkan ujrmg
jari-jni kdua kaki beliau ke kiblat, $dah cukup. Hadits ini telah

disebutkm secaria pmjmg le,br dalam pembahasan tentang nrku.

Telah disebrrkm 1nila dalam riwaft Abu Daud dan At-Tirmidzi.

{!i!2 eyt gl tug- huruf klu' arfinya dihadapkan ke

kiblat

Hadits \[/a'il diriwayatkm oleh Al Baihaqi dari Wa'il, ia
b€rtatq "Bila ruku Nabi mercnggangkan jari-jari tangan, dan ketika
sujud Nabi merrydkanjei-jui'gnn beliau."

Disebufkm dalm guhih Mtulim; Diriwayatkan dari Wa'il,
bahwa ia melihm Nabi SAW shalaL dan ketika sujud beliau zujud di
antra kedua tel4ak I'rgan.

Iladits Al Bara diriwayatkan oleh Muslim dalam shzrhihnya

Lafazh durald Muslim dli At Barra menyebutkan: Rasulullah SAW
bers&aa, "Bilo kan niud rrraka letokkan fudua telapak tangourru dan

onglralah kedu sifunu"

Al Baihaqi merirvaydkan dengan sanadnya dari Al Barr4 ia
b€dota, "Bilia sqird Rasulullah SAW meletakkan kedua tangan di
t reh, mengladrykantelapakt.rgan dan jari-jari ke kiblat."
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Riwayat Muslim lain menyebutkan, "Ketika sujud Rasulullah

SAW mengarahkan jari-jari ke arah kiblat, lalu di bengkolkan-"

Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Makrutr bila seseorang tidak memiringkan kedua telapak

tangannya ke kibtat saat zujud."

Diriwayatkan dari Anas RAb dari Nabi SAW, beliau bersaMa:

i3Jr bqt )*\i'€Ll'LXr3 )r.\t G6*t
"I'tidallah dalan sujud dot ianganlah salah seorutg dari
kalian membentangkan ke&n sihtnya seperti yang dilah*an
anjing." (tIR. Al Bulfiari fl64 Lduslim)

Diriwayatkan dari Aisyatr RA, ia berkata, 'Nabi SAW

melarang seseorang merebahkan kedua sikunya seeerti merebahnya

binatang buas." (IIR. Muslim, dalamhadits parfrtg)

Asy-Syaf i dan sahabat-sahabat kami berkata, "Orang yang

sujud dianjurkan merenggangkan kedrra lutut d4n kakinya."

Al Qadhi Abu Ath-Thafb menjelaskan dalam At-Taliq;
Sahabat-sahabat kami berkatq *Jarak antara kedua kaki adalah

seuktran satu jengkel. Sunnahnyq kedtra kaki ditegakkan dan jari-jari

kalci menghadap ke kiblat. Mengarahkan jari-jari kaki bisa dilakukan

dengan menahannya dan bersandar pada perut."

Imam Al Haramain berkata, *Tekstual tulisan Asy-Syaf i
menyebutkan, Ujung-ujung jari kaki diletakkan di taoah ketika

sujud'."

Al Muzanni menukil, 'Jari-jari kaki dihadapkan ke kiblat" Ini
menghanrskan meneluk jari-jari kaki dan dihadapkan ke kiblat
dengan ditekan ke atas. Ini dikuatkan oleh para Imam, ini tidak perlu

dilakukan, cukup meletakkan jari-jari kaki tanpa harus ditekm ke

atas." Demikian pernyataan Imam Al Haramain, dan disetujui oleh Al
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Ghazali dalm Al ksith dan Muhmmad bin Yatryat2 dalam Al
Muhith. Pendqat fui sya&, t€fiolalq dan menyalatri hadits-hadits

slwhih sebelumrya Jtrga bersebe, amgan dengan pernyataan Asy-

Syaf i dan pendapd sahahd-sahabat kami yang menyatakan, "Ujung
jari-jari k ki di hadrykan ke kiblat Sunnahnya, jari-jari ngen

dirapatkan dan di rahkan ke kiblan, kedua telapak irngan diletakkan

sejajar dengan bahrr bersandar pada kedua telapak tangan dan

mengangkat kedua sih Makuh me,mbentarigkan dan merebahkan

siku."

a Nma ini tidak disffi secra jelas dalm manuslcrip syin dn q$,thl*n
nama penulis disehfu dcngpr ftha'. S€telah l<ami teliti ternyata ia addah
Muhammad bin Yah5ra bin ltfimshur, [l Imam Al Mu'addham Asy-Syahid An-
Naisahrl pruid Imem Gha-rl. Ia lahir pada tahm 476 H.

Ibnu As-Subki bertm, Tmpat phh hadisnya ditalfirij dan sampai pada kami
melalui p€,lruturan lisen- fu bml/ak memiliki krya tulis, seperti Al lfuhirtfi Syoh
Al Wasith dan inilah ymg disdntr Anl*rwawi dalan biografi Muhammad bin Al
Muwaftq Al Khabus5pi Ia mingfus kitab milik gurunyq Muhammad bin
Ya,hyC yatlu Al Lffifi- I(ctih kitab usebut hilang, Muhanmad bin Yahya
mengimlakkmmua mehhri h4almya Ia jup me,miliki kitab berjudul Tafuiq Al
M.hith yang berj"mleh errrrr belas jilid. Muhammad bin Yatrya meninggal dunia
karcna terlrena gas, ia mdi slahid- Pendryat lain menyebutkan bahwa mereka
menyumbd mulut Muhanrmad bin Yahya d€ngm tanah hingga meninggal, k€tika ia
m€,n€ntang SultaNr AgEg Saljqiyah, Smjr bin Malkisyah As-Saljuqi. Mereka
melalukan dosadmi bese dm bcrtsgli nacam kejabatan" dm kejahatan mereka
t€rmasuk kejahat-r teftesr dm paling aeh. Dalam rangkaian ini, banyak sekali
Imrm )fiang dibrmuh-"

Ali bin Abu Al aasim Baihaqi ncnunnlon syair elegi berisi ratapan terhadap
Muhammadbin Yahlru

Yalui si pryah bah serory alimyog mendalon ilmwtya
Saooya tubang rnahonbug tittgi di baas tq at as kcr aj aan-keraj aot
Demi Allah lcaa*oiloh kqadah. walui ororg yqrg s@rgat lalim, dot jagor

tahtt-
Kenqa kan mqbuah tog y@E rnqghiAeko, agana?
IajWabers:nfu;
Kejayao agano hifu, kajayan klu hi@ oleh ororyyoq nenghifupkor

agantq fuungor koni lbu Yolrya
Allah Rabb pqnililArxy mqbqikorwolryu kepadmya saat ia menyonpailcot

pelajoot
Namun dalam beberAa ma-selah, p€ndryd Muhammad bin Yahya perlu dikaji

lebih dalam, seperti yug dm lmni iqTaqdran hikutnf.
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Dalil masing-masing telah disebutkan sebelumnya

Cabang: Penulis At-Tatimmah menjelaskan, uBila shalat

seomng diri, maka disunahkan memperlama sujud dengan

menahannya, bersandar pada kedua telapak tangan dan meletakkan

kedua lengan di atas lutut. Ini berdasarkan hadits SumaiB dari'Abu

ShalilL dari Abu Hurairah, ia berkata "sahabat-sahabat Rasulullah

SAW mengeluhkan beban berat sujud. Rasutullah SAW lalu bersabda,

'Morfaatkan lutut'.u (FR.. Abu Daud, At-Tinnidzi, dan Al Baihaqi).

I{adits tersebrrt juga diriwayatkan secara mursal dari Sumai,

dari An-Nu'man bin Abu Ayyasy* 1teo.*g tabi'in), ia berkata,

"sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengeluh." ia menyebutkan hadits

ini.

Al Baihaqi berkata: Al Bukhari berkata, 'Hadits mtrsal lbnn
Abu Ayyasy lebrh shahih dari hadits maushulnya"

' At-Tirmidzi berkata "sepertinya riwayat mursal lebih

shahih."

47. Asy-syirazi berkata: Waiib thana'ninai detam suiud.

Ini berdasarkan riwayat dari hadits Rife'ah bin

Malikr,"Kemudian sujud hingga thwna'ninoh.D

B Disehr dengm b€ntuk tashghir. Ia adalah hdak milik Abu Bakr bin
Ab&nrahmm Al lvlakharmi Abu Abdullah Al Madam dari budaknya

OiriwalrAon pula dri Ibnu Al Musayyib. Haditsnya diriwayarkm oleh Suhail
bin Abu Shalih, Abdutlah bin Amr, dan Malik. Ia perawi tpercaya* An-Nu'man bin Abu Ayyasy Az-Z*rqqi Abu Salamah Al Madam, dai Abu
Sa'id.

Jabh dinyatakan oleh Ibnu Ma'in sebagai perawi t€percaya Kami memiliki
tnlisan trnttrmgja* dan ta'dil, yang di dalamnya kami canturrkan sanr pembahasan

milik lb,nu Ma'in rmttk daftar mma-nama perawi yang dinyataht Ibmr Ma'in
sebagai perawi t€,percay4 dari rangkaian buku-buku lcami di Majalah N Azhat.
Silahkm buka edisi Shafar, l3Y2H.
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Penielesen:

Hadits Rifa'ah shahih. Thwna'ninahhukumnya wajib dalam

sujrd, meNrurut pendapat kami dan jtmhur.

Telah dijelaskan sebelumnya pendapat berbeda dari Abu

Hanifah beserta dalil bantahannya dalam pembahasan tentang ruku. Di
sana jugatelah dijelaskan Masthuma'ninahdan hal-hal yang terkait.

43. Asy-syirrzi ber*rtu Dianjurkan mengucapkan ( i,6i
.,t li .jrl sebanyek tige lr-li, dan ini mempakan batas minimal
kesempurneen sujud, berdeserkrn riwayet Abdultah bin Mas'ud
RA, behwe Nabi SAW bersrbde:

JLrii';,
C. a-..

(rJ r"t

"f; 
L\3

"Bila salolr saorong dui kolion sujud lalu mengucqha" ( jl l16i
t d ."ilti) sebonyah Ag,a *ali, rrr&a telah sempurna sujudnya, dan

itu odolah botos poling nrbdntabqu."

Lcbih utema ditembihkan:

ttt S e2jl,!, ; Jui t;
;tr,f U;i i\,

4,,
L?J

e ,iltJ. ,fi'$ L'+.l'cy,',*t'a,) L:$ U'".;trt
'g-ayrtr';#l fu 'l rr; i:h;3'iX )24 z zo)_t')

'Ya Alhh, nntuk-Mu ohu bcrxujud" fupada-Mu aha berinan, dan

rmtubMa o*u berserah diri. Vajohhu sujud kcpcda Dzst yang lslaL

menciptahonnyor rrrcrrrbcrrtabrya, sefii membelah p endengaran dan
penglihatannyo. Maha Suci Atlatt, sebaih-baih Penciptou

Juge berdasarkrn riweyat AIi RA, ia berkata, !'Rasulullah
SAW mengucepkennyr bih suiud."

Bila sescoreng kctikr sujud mengucepken:
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g16 -i< . J'*;'r t:i Lti'
"Maha Suci, Matta Kudns, Rabb malaihat dan Jibrilr" mekr itu
juga bagus, berdeser*an riwayat Aisyeh RA, ia berkate,

"Resulullah SAW mengucapkannya ketika suiud."

Asytsyaf i berkatar "Bersungguh-sungguh dalem berdoa

karena mengharap terkabuL lni berdaserken riweyat Abu

Itrureirah RA, bahwa Nabi SAW bersebda:

ian"tt tt:Fli;-;i- $3;:, u'41'ok6 rjl
,Paling dekatnya seorang hmtba dengan Rabbnya odulah pada saat

suiud, karena itu perbmyahlah doa'-

Makruh membaca Al Qur'en ketike ruku den suiud,

berdasarkan riwayet deriNabi SAW:

?'*:St )41.sl1;,L?)t0f tLt:,\tqt?jf Ul q ;\tf
lz

fl;t;*)ol'o* fo-tst Gtr:,1.4;G irL'\t l?: b:
'Ingag sesungguhnya aku dilarang membaca (Al Qut'an) saot ruhu'

atau sujad" Ketiko flihtt, agungkanlah Rabb dan Miha suind

bettungguh-swgguhlah dobm berdoq (doamu) loik dikabulhot '.'
Penielasan:

Hadits Ibnu Mas'ud tersebut dtw'if. Hadits ini memrpakan

lanjutan dari hadits sebelumnya yang telah disebutkan dalarn

pembahasan tentang ruktr, yaitu:

"t';A; 
pitG: or;l'eh G J*"€Ll€;t;1,

' -. c tor;; ; e#,i J* l; til') ig"f u;t'x;"? \i
ial Ul, i:,#'i \n 

"U 
A; ib\i ;"
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*Bila salah seordng dari kalian ruht lalu mengucapkon ( lrli'i
*n;,ir $) sebmya*tiga kali, maka telah sempurna ruhtnya, dan
itulah yang paling minbnal. Bila salah seorang dari kalian
sujud lalu mengrcqkon (.pti A t Gq sebanyak tiga lcali,

maka telah sempwrlo sujudnya, dan itulah batas pal@
minilnalnya'." (HR Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lainnya).

Mereka sepakat mendhaifkan hadits ini.

Penjelasan sisi kelemahan hadits telah dijelaskan sebelumnya
dalam pembahasan teNilang nrku. Begitu juga penjelasan tentang

naha "maka telah sempnca ruhntya dan itulah yang paling
minimal."

Hadits ffi, Ai.yrh, Abu Hurairah, dan hadits di bawatr ini:

#v*iLfst,if rLr-'rf qtf:i;l'ol 4 ;ttf
ol # oGtt-sr ,*5*v;1\r C\r ,p,?'*:Sr

'd;L.il
"Ingat, sesunggulmya aht dilarang membaca (Al Qur'an) saat
ruht atau sujud Ketika rufu agungkanlah Rabb, dan kctitra
suju4 bersunggtrt-sunggfilah dalam berdoa, (doamu) laik
dikabulkan"

Semuanya diriwayafkan Muslim dengan lafaz.hnya di sini.

Hadits C+ 4 Cl berasal dari riwayat Ibnu Abbas RA.

Penjelasan kata-tratanya dnn hakikat tasbih sudah disinggrrng
sebelumnya dalam pe,mbahasan tentang ruku.

Redaksi "membelah pendenguan dan penglihatonnya,.
dijadilon dalil oleh orang yang mexryatakan bahwa telinga termasuk
bagan u/ajah.
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Jawaban atas pendapat tersebut telah dijelaskan sebelumnya

dalam pembahasan tentang t^ta cara wudhu. Arti "membelah

pendengu an dan penglilutawtya' yainr salurannya.

Redaksi "Maha Suci Allah sebaik'baik Pencipta" artinya

adalah MahaLuhur.

6Jtll artinya berkembang dan luhur, sePerti diriwayatkan oleh

Al Azhari dari Tsa'lab.

Ibnu Al Anbari berkat4 'tlamba me'ngais b€rkah dengan

mengesakan dan menyebut nama-NYa"

Ibnu Faris berkata *Arti 'Maho Suci Atlah sebaik-baik

Penciptd yaitu, kebaikan t€tap bemada di sisi-Nya"

Pendapat lain mengartikan, "Maha Agrmg dan Maha Luhur,"

seperti dike,mukakan oleh Al Khalil. Ini me,miliki kesamaan arti, yaitu

mengagungkan.

Pendapat lain mengartikan, "Laik diagtmgkan."

Redaksi "sebaik-baik Perrcipta" artinya Pembentuk dan

Pembuat.

Redaksi (,.,':Ji i;b dengan dhamnuh datfathah pada awal

kedua kata ini adalah dialet masyhgr, nemrm yang lebih fasih dan

lebih sering diguakan adalah dengan dhammah-

Ahli bahasa menjelaskan, "Keduanya adatah sifat Allah

SWT."

Ibnu Faris dan At-Tirmidzi berkata' "Dua ntrna Allah swr
dan kelruasaan-Nya. Artinya, Yang dizucikan, Yang dikuduskan, Rabb

malaikat dan Jibril, yaitu Dzat yang terbebas dari segala kekurangan"

jatrh dari sekutu dan apa prm -yang tidak laik dengan ketuhanan.

Riwayat yang benar adalah (a*Lf)dengan dhamrnah-"

Al Qadhi Iyadtr berkat4 *Ada yaog menyebut (i"]li gill
dengan nashaib. Artinya (&f 'tt f\l 'tt '*t it €:t5 'ir\ alu
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sungguh-smggu[ memahasucikan, mengagungkan, mengingat, dan
menyembah."

Tentang rcdaksi (Cilri i<dJ L:t, tu yang menyatakan
batrwa roh yang Ahatsua adalah Jibril.

Pendapat lain menyatakao, "Ia adalah malaikat agung,
malaikat yang bentuknya paling besar."

Pendapat lain menyafiakan, 'Malaikat paling mulia.',

Adajuga yang menyatakan,'Makhluk seperti manusi4 namun
bukan manusia-"

Redaksi f"*l dffigwfathah mim atan kasrahmerupakan dua
dialek masyhur.

Juga dikatakan (;6J) atinya layak.

Kata-kata tersebut telah saya jelaskan secara sempurna dalarn
Tahdzib Al-Lugha.

Masalah:

Asy-Syaf i dan sahabat-sahabat kami berpendapat, *Tasbih

disunahkan ketika sujud dan bersungguh-sungguh dalam berdoa
dengan meirgucapkan:

6fi,,f ,'# L:!t'$L'&t a,; L'# u "ei)

,fr)pt Ult ht {rfi f6r',X'",*, i:r?j'fu

unuk-Mu aht berserah diri. Wajahfu sujud kepada Dzat yang
telah merciptaknmyq membentubtya, serta membelah
pendengoan dan penglihatouya Malu Suci Allah, sebaik-baik
Pernipta'."

Baras minimal bacaan tasbih adalah seperti yang disebutkan
dalam hadits Ali RA (d;iLi*l.tan doa
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Al Qadhi Husain {an lainnya berkate *Bila seseorang ingin

menyingkat, malca bacaan tasbihlebih utama"

Masalah ini dan hal-bal yang tqdrait tclah dijelaskan

sebelurnnya dalam pe,mbahasan t€ntang ruhL dan semua pe,qielasan

ini terulang di sini. Di sana juga disehtkan bacaan-bacam ruku dan

zujud.

Berihfi ini beberapa hadits yang behrm disebdtan dalam

pe,mbahasan t€ntang nrku: Diriwaydkan dari Atu Hrrairah RA,

bahwa Rasulullah SAW ketika suid me,mbaca:

':-.r'l;ir;, i.A'r'.rrfr'y t fi, k G: Ain d,
"Ya Allah ampunil& dosaht selwulurW yorg kccil dan yang

besfr, yong Pertmu dott ltorg teraWir, W8
don yong tersembwtyi.' (HR Muslim)

Diriwayatkan dad Aisyah RAo ia b€rkat4 *Aku kehilangan

Rasulullah SAW pada suatu malem di kasur, maka aku mencari-cari

beliau. Tangant<u ternyaf,a me,lrye,lrtuh kedua telryak kaki bagian

dalam beliau yang saat itu tengah $rjud, kedua kaki beliau tegak, Aan

beliau mengucapkan, 'Ya Allah afu berlin'dwrg dengan kcridhaon-Mu

dmi murka-Mu, (afu berlindmdl dengon mpnorLfu doi siksa-Mu,

don aht berlindwg dengon (sW-sW)-Mu (yotg tu dal,) doi (sifat-

sifot)-Mu (yang agwg). Afu tidok rrtorrPrt menghitutg prtiiot ut tuk-

Mt Engkau seperti Wry Engkott Wiikm utuk &i-Itf,it'-" (FR'.

Muslim)

Penulis Al Hawi dan lainnya me,lrjelaskm, Tianjurkan

membaca semua itu."

Sahabat-sahabat kami meufelaskan, "Imam tidak menambatr

lebih dari tiga kali bacaan tosbih kecuali mekmurn 5rmg jrrnlihnya

terbatas bersedia melakukannya"
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Terdapat penjelasan dari teks Asy-syaf i, seperti yang telatr
saya singgung dalarn pembahasan tentang rulu.

Asy-Syaf i dalam Al Umn menyebutkaq ,,Bersrmgguh_

sungguh (berrama-lama) dalan berdoa diperbolelrkan bila tidak
meqiadi imarn, karena jika bqlama-lama ketika ia menjadi imam hal
itu akan memberatkan bagi mahum. Lelaki dan wanita dalam bacaan
ini sama-"

Syailft Abu tlamid menukil tels tersebut dari Al (Jmm.

Dinukil dari teks Asy-Syafi,i dalam Al Imla,,,,Imam tidak
membaca doa 4gar tidak memberatkan makm-um.,

Abu Ahmad bed.t4 afudua teks ini maknanya hampir sama,
yaitu imam berdoa yang tidakme,mperlama makmum."

sahabat-sahabat kmi s€eakat bahwa Membaca Al eur'an
dalom ruku dan sujud makruh. Selain dalam kondisi
berdiri, maknrtr hukumq'a me,mbaca AI ern.an. Ini berdasarkan
hadits:

LiStJiit r rl 6r,orjtfl;fof 4;rtf',# 
1a'":t e\r*u'r}hr ef, yr?L.,Sr ptfu

.l: i+Gil_ oi

"Ingot, stngguh afu diluory membaca Ar ettr'an rretika ruht
don squd Ketika ruha agmgkonrah Rabb, dan kctika sujttd
berswrgguh-sungg,hlah doton berdoa, (doamu) laik
dikabulkon " (I{R Muslim)

Jika seseorang membaca selain AI Fatihah, maka shalatnya
tidak batal. Namun bila me,mbaca AI Fatihalt ada perbedaan pendapat,
tffi dijelaskan sebehrmryra dalam pembahasan tentang ruku, dan
akan kami jelaskan lagi dalm pembabasan tentang sujud satrwi.
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Dalam pe,mbahasan tentang rulu sebelumnya juga telah dijelaskan

madzhab ulama tentang hukum membaca tasbih-

49. Asy-syirrzi berketa, 'Bile sesGorrng ingin suiu4 trtu
ie ietuh di etas taneh, kemudian ir terguling tllu dehinya

menyentuh trnrh, den pade saat terguling ir herniat sujud, maka

sujudnye seh, sebagaimena iike ia mrndi untnk mendinginkan

den membersihken bedan dengen niat meng[ilangBrn hedats.

Nemun bih tidak beniat suiud, makr suiudnye tidrk sah,

sebegeimenr iih ia wudhu untuk mendinginkrn baden drtr tidak

bqdrt mcng[ilangken hedats."

Peniclesen:

Sababa-sahabd kami berkata "[Jntuk sahrya sujud AsJfardl&an

ketika tmm ke bawah tidak bernid apa prm selain urtuk sqird- Jika

ormg jmrh ke lantai setelah i'tidol sebelum ia berniat turun 11ntuk sujud,

maka gerakm t€rsebut tidak dinilai sebagai sujud dan ia harus

m€ngulmg lagi ke posisi i'frdol, ke,muilian berst{u4lGr€na zujrd hans

deirgAn nid dau pekerjaan, dan dalm cotrtoh ini tidak t€rdryd salah satu

dai ke&D E/ild ini. Iika sesoomng bemi* sqiu4 lalu ia jmrh ke lmtai

dengro posisi dahi mengemai lantai, dm iameleta}km dahiq'a di ladai

d€ngan nid b€Nandar, maka sqirdnya tidak rcrhitmg s€basi $dud'

Namrm tila nimya ini tidak terjadi" maka srdrdqra tqhihmg s€bagai

${iu4 uatarrym ia tidak b€rnid rya ptm-"

Asy-Syaf i menjelaskan perincian ini dalam Al Urut dan telatr

dis€eakdi oleh sahabat-sahabat kami. Mereka yang menlkil

kese,pakatm afas masalah ini diantaranya Imam Al Haramain: Jika

seseorang tumm ke bawah rmtuk suju4 lalu jmrh di atas &hinya'

setelah itu t€fguling dan me,mbuat b€xiluk st{uq drn ia b€miat sujud,

maka hal itu dinilai sebagai zujud. Asy-Syaf i me,nyatakan demikian

dalamll Umm dantelah disepakati oleh sahabat-sahabat kami-

Al Majmu'Slrah et *nnedzab fi 853



Namrm bila yang b€rsangkutan bemiat berdiri dan berniat
beralih dari 23ud, maka gerakan tersebut tidak dinilai sebagai sujud.
Asy-Syaf i menyatakan demikian dalamAl Umm dattelatr disepakati

oleh sahabat-sahabat kami.

Imam Al Harmain dm lainnyaberpendapa! *Shalatnya batal,

karena ia menambahi peftuatrn yang tidak boleh dilakukan dalam

shalat. Bila yang bersanghfran berniat bediri dan tidak berniat beralih
ffi sujr4 hanya safa ia lalai, maka hukum sujudnya tidak sah,

mennnrt pendapat yang kuat, seperti dinyatakan Asy-Syaf i dalam At
Urrt rr. hilah yang dipastikm oleh mayoritas fuqaha.

Ada pendapd lain.)rmg diriurayat}m oleh Imam Al Haramain. Ia
mengeludrm masatah ini dai perteaam pendryat dalam masalatr niat
mendinginkm badan ketika wudhu menakala di sela-sela wudhu lupa
bemid menghilangkan hadffi, hanya sqia shalatnya tidak batal, dan
cukp &duk i'tidol, kemudim sujud. Ia tidak boleh berdfui untuk sujud.

Bila ia bemdiri, makaperbudm ini dinilai sebagai tambalmn gerakan yang

disengaia maka shalatnya batal bila ia ' hu itu tidak boleh.

tlanya sajq Im.am Al tlaramain memiliki kemungkinan
pendapat pribadi, yaitu yang Uersangnran wajib berdiri untuk sujud,
dan rmam Al Haramain menilai p€rdapat ini lemah. Ia berkata,
"S@ara zhahir, ia tidak be,!diri.,,

Bila yang bersanghh tidak bermakzud sujud dan berdiri,
maka h*um sujudnya sab tidak ada perbedaan pendapat dalam hal
ini.

Imam Al Haramain menukil kesepakatan dalam hal ini.

Ihl-hrlyrng Terteit dengen Suiud

Pertqna: Sababat-sahabat kami dari Khurasan berpendapat,
',':"Tanakhts (meletakkan bagian-bagim atas tubuh di bawah, dan

sebaliknya-enj) dalam sujrd menryakm syarat satr sujud.
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Mereka menyatakan, "Ada tiga kondisi rmtuk orang yang

sujud."

l. Bagian-bagian tubuh ba$uah menempati posisi lebih trngg' dari

bagian-bagian tubuh atas. Pantat tebih tinggi dari kepala dan

kedua pundak. Inilatl kondisi tanaklats yang dihanrskan. Bila

tempatnya rata, maka posisi ini mudah dilalrukan. Bila tempat

1ntuk kepala lebih tinggi sedikit, sehingga bagian-bagian bawatr

tubuh sedikit diangkat dan posisi ini tercapai, maka hukum

shalatnya tetap sah tanPa ragu

2. Bagian-bagian tubuh atas lebih tir gg dari bagian-bagran tubuh

bawaft" dengan meletak}an kepala di bagian atas, sehingga

kepalanya lebih tinggi dari pinggang. Posisi ini tidak salU karena

tidak disebut suju4 saerti bila yang bersanglutan

menelungkupkan wajah dan membentangkan kedua kaki, ini jelas

tidak sah.

Penulis At.Tatimmah menjelaskan, "Kecuali yang bersangkutan

memiliki penyakit yang tidak memungkinkan untuk zujud kecuali

dengan kondisi seperti itu, maka hukumnya sah-"

3. Bagian-bagian tubgh atas sejajar dengan bagian-bagian tubuh

bawah, karena ternpat untrk menaruh dahi tinggi dan tempat

untuk bagian-bagian tubuh baurah tidak finggi, atau karena faktor

lain.

Berkenaan dengan sah-tidaknya shatat' ada dua pendapat:

Pertama: Sah.

Kedua; Tidak salu karena tidak adanya posisi yang sehanrsnya.

lni pendapat yang pating lnrat Pendapat ini dikemukakan oleh Al

Ghazali dalamAt Waiiz dan Al Baghawi.

Dalil wajibnya tanakhts (berbalik) yaitu: Diriwayatkan dari

Nabi SAW, beliau bersabda:
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et 6frfrtt,'i*
" Slralatlah s eb agaimoto konu nulitwht s halat."

Seperti telah diketahui, Rasulultah SAW melakukan tanakftus.

Diriwayatkan dari Abu l*haq As.Suhi'i, ia berkata, "Al Bara
bin Azib me,lryebutkan tatacra sbalat Rasulullah SAW unhrk kami -maksudnya rmtuk posisi suju+ ia meletal*an kedua tangan,
bersandar pada luhrt. Ia berkata 'seperti inilah Rasulullah SAW
zujud'." (HR Abu Dau4 An-Nasa'i, Al Baihaqi, dan Abu Hatim,
dengan smadlusot)

Rasulutlah SAW juga bersabda:

el6fr1:rsrb
" Slulatlah sebagaimou kmru nulilwht shalat.,,

Sabda t€rsebut menr4iukkan bahwa tanakhts wajib
hukumnya'

Jika seseorang tidak bisa sujrd de,ngan posisi tanakkus karena
sakit atau yang lairl, wqiibkah ia me,nggunalen bantal atau
semacamn)ra rmhrk tempd dehi? Ada dua pendapat seperti yang
diriwayatkan oleh Imam Al llranain, Al Ghazali, dan para pengikut
merekaberdua:

Pertona: Menunrt Al Ghazali wajib, karena yang
bersangkr*an wajib sujud derrgm posisi tmathts dan meletakkan dahi
di atas sesuatu. BiIa salah sdmya tidak bisa dilakukan, maka yang
lain uajib dilakukan. Ini pe,nd@ yang zbahir.

Ke&n: Tidak wajib, cuhry deirgan merendah. Ini pendapat
yang paling kuat.

Ar-Raf i : berkata, 'Ini hampir sarna dengan pendapat
mayoritas, karena posisi sujud tidak bisa dilakukan disebabkan adanya
udzur, maka yang bersanglrran cukup mercndah sebisanya.,,
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Ar-Rafi'i meneruskan, "Tidak ada perbedaan pendapat dalam

hal jika seseorang tidak bisa meletakkan dahi di tanatr, namun ia bisa

meletakkannya di atas bantal dengan posisi tanaklans, maka ia harus

melaktrkannya."

50. Asy-S yirazi berkata: Kemudian mengangkat kepala

dan bertakbir. Ini berdasarkan riwayat dari Abu Ilurairah RA,

pembahasan tentang ruku.

Setelah itu duduk dengan merebahkan kaki kiri dan

diduduki, sementara kaki kanan ditegakkan. Ini berdasarkan

riwayat bahwa Abu Hamid As-sa'idi menyebutkan tata cara

shalat Rasulullah Sy'rW, "Kemudian Rasulullah SAW

merebahkan kaki kiri dan beliau duduk di atasnya. Beliau duduk

dengan i'tidalhingga setiap tulang kembali ke tempatnya.'

Makruh hukumnya ehill dalam sujud, yaitu meletakkan

pantat di atas kedua fumit seperti duduk di atas tumit

Pendapat lain menjelaskan, chlll adalah meletakkan

tangan di tanah dan duduk di atas ujung-ujung iari kaki. Dalilnya'

adalah riwayat Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW

mglarang duduk iq'a' seperti kera.tt

Ketika duduk wajib thuma'ninah, berdasarkan sabda

Rasulullah sAw kepada orang yang shalat secara tidak bark,
nKbmpdian bangunlah hingga kau dudah dengan thuma'ninah""

Ketika duduk dianjurkan membaca doa:

gf[,;3'.,r : d?s'€';t j,).?r';ut
uYa Allah, ampunilah akq tutupilah (k*alahan)hu, sehotkanlah

aku, serta berilah aku rezehi dan petuniuh."

Itu berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW

mengucapkannya di aptara dua sujud
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Penielasan:

Hadits Abu Hurairah tadi teNilang takbir statusnya shahih, dan
telah dijelaskan sebelumnya dalam pe,mbahasan tentang ruku. Di sana
jugatelah dijelaskan banyak sekali hadits bntang takbir.

Hadits Abu llamid telah dijelaskan sebelumnya dalam
pembahasan t€ntang ruku Hadits ini merupakan lafaz/n riwayat Abu
Daud dan At-Tirmidzi.

Hadits t€Nilang ,l,Jlr diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan
sanad dha'if,

Sekelompok sahabat meriwayafkan larangan duduk rrri)r 626
Nabi sAW, diantaranya Ali bin Abi rhalib, Anas, dan samurah bin
Jnndub, semuanya diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanod-sanad
dlra'if.

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits Ali dengan sanad dta,if, dan
At-Tirmidzi meirdhaiftannya

. Kesimputrn: Tidak ada hadits shohihtentang larangan dud,k
rhi)t.

Hadits "bangtmlah hinga kan fuduk dengan thuma,ninah,'
diriwayatkan oleh Al Butfiari dan Muslim dari riwayat Abu Hurairah.

Diriwayatkan pula oleh Abu Dad At-Timidzi, dan lainnya
dengan soud-soud shahih dad riwayat Rifa'ah bin Rafi. Hadits ini
sudah sering dijelaskan sebelumnya

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi,
dan lainnya dengan sonod-soud bagus.

Juga diriurayarkan oleh AI Irakim dalam Al Mttsta&ak, ia
berkata,'sgenadnya sluhih.-

. IatahAbuDadmenyehdrm:
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e3\\ Gfi: eq s?)t) ')*t'"'ii:r
"Ya Allah, ampunilah ala+ rahmatilah aht, sehatkotlah afu,

serta berilah aht petuniuk dan rezeki."

Lata^At-Tinnidzi juga hampir sama:

4:'",tt Gf', G?1, sf )1, ,)- *t ,iitt
"Ya Allah, ampunilah aht, ralundilah ala+ tutupilah

(kesalahan)lan, serta berilah aku hidayah don rezeki-"

Riwayat Ibnu Majah menyebutkan (rp'i.ltr) "anglatlah

(deraj atfu)" sebagai ganti (9-t ntrl "berilah aht petuniuk" -

Riwayat Al Baihaqi menyebutkan:
a

G,Yt t,13':ti';i;tt :'; rl s u'r- :t : S'ir 
"+'

"Ya Rabb, ampunilah aht, rahmatildr aht, lindungilah afu
angkatlah (deraiat)ht, serta berilah aht rezeki dan petunjuk"

Jadi, lebih antisipatif dan lebih baiknya adalah menyatukan

riwayat-riwayat tersebut serta membaca seluruh lafazlnya yang

berjumlah tujuh kalimat sebagai berikut:

,t3'rt r,ffii';;;rti ;'rij'q7s sf )ti a *t gi
'Ya Allah, ampunilah alat, rahmatilah aht, sehatkonlah afo'

lin&ngilah aht, angkatlah (deraja)ha serta berilah aht

petunjuk dan rezeki."

Redaksi 6A dengan huruf ya' fatluh dan ra' dhommah

sesuai penuturan yang masyhur. Pendapat lain menyebutkannya

dengan huruf ra' kasrah.
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Pasel:

Ihfuk di mtra dua zujud huhrmnya fardhu, dan thuma'ninah

saat du&rk di mEa dua st$ud hukumrya juga fardhtl berdasarkan

hadits yang telah dijelasken sebelumnya

Batas tnona'niruhjuga telah disebutkan dalam pembahasan

tentang rukrl
pisyarmran ketika bangrm dai zujud tidak bermaksud lain

5slain untuk dufuk di mtra dua zujud seperti telah kami sebutkan

sebelumnya t€nmg ruku dan zujud. Ketika duduk di antara dua sujud

sebaiknya tidak eduk terlalu lama- Bila seseorang memperlama

duduk di antara fu s.rju{ maka berkenaan batal-tidaknya shalat,

terdapat p€rbedam Perinciannya akan disebutkan

selaqiutnya dalam tab.. Sujua Sahwi.

gunnahny4 berhkbir rmtuk duduk di antara dua sujud. Takbir
dimulai sejak awal me,ngangkat kepala Takbir dibaca memanjang

hingga duduk derrgen lurus. Jadi, gcapan takbir lebih pendek dari
ucapan takbir tmtrk sr+id setelah i'fidal, karena jeda antara sujud dan

duduk di antara dua sujud hanya sebentar. Telah dijelaskan
sebelumnya penda@ ),ang menyebutkan bacaan takbir tidak
dipanjangkan sarna sekali, dan saya telah menjelaskannya dalem
pembahasan t€Nrtang rukL

Srmnahrya duduk d€rryan merebah, kaki kiri direbatrkan,
duduk di atas mata kaki, dan kaki kanan ditegakkan. Inilah yang

masyhur.

Pemilik Asy-Sya nil dan lainnya meriwayatkan pendapat lain,
"Kedua kaki direbahkan dan dudlft di atasnya."

Akan kami sebrfkan teks Asy-Sya.f i dalarn Al Btmaithi darr

Al Imla' mengenai tata caa dufuk saat menjelaskan makna chlJt.

Dimju*m meletal*an kedua tangan di atas patra dan lebih
dekat ke lrnr ,l€ngan sedikit me,mbuka jari-jari tangan dan
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dihadapkan ke kiblat. Tidak masalah bila jari-jari tangan diletakkan

tepat di atas lutut. Demikian yang ddelaskan Imam Al Haramain dan

lainnya.

Imam Al Haramain dan lainnya berkata *Bila kedua tangan

diletal&an di tanah pada kedua sisi kaki, maka sama seperti

membiarkan tangan di bawah ketika berdfui. Maksudnya,

mengabaikan Sunnatr.

Lalu apakah jari-jari tangan dianjurkan dirapatkan seperti

ketika sujud? Atau justru direnggangkan? Ada dua pendapa! dan

pendapat paling kuat yaitu, dirapatkan untuk diarahkan ke kiblat.

Masatah ini akan kami jelaskan dalam pembatrasan tentang tasyahud-

Dianjurkan mengucapkan doa tadi, dan lebih antisipatif serta

lebih baiknya menyebutkan ketujuh kalimat, seperti dijelaskan

sebelumnya.

Pemilik At-Tatimmah menjelaskan, "Doa ini tidak bersifat

wajib. orang boleh memilih doa apa saja sesuai dengan sunah, namun

lebih baik menyebutkan doa yang ada di dalarn hadits-"

Perlu diketatrui, doa dianjurkan berdasarkan kesepakatan

satrabat- satrabat kami.

Syaikh Abu Harnid menjelaskan: Asy-Syaf i sarna sekali tidak

menyinggung masalah ini dalam tulisan-tulisalmya, namun ia juga

tidak menafikannya. Doa duduk di antara dua sujud hukumnya sunah,

berdasarkan hadits tadi.
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too

'6ill
Telah dijelaska', sebellmnya bahwa hadits-hadits yang

melarang duduk rtJlt tidru ada yang kua! meskipun jumlatrnya
banyak. Kami juga telah meqietaskan perawi-perawinya.

Diriwayatkan dari Thawus, ia berkata, ..Kami bertanya kepada
Ibnu Abbas tentang drduk di atas dua kaki, laru ia menjawab, ,Itu

Sunnah'. Kami lalu berke, 'Kami menilainya sebagai sifat keras
orang'. Ibnu Abbas b€*da, 'Justru itu srurnah Nabi kalian'.', (frR.
Muslim, dalam kitab shahihnya)

Disebutkan dalam riwayat Al Baihaqi: Diriwayatkan dari Ibnu
Abbas RAs ia berkat4 a)i mtara sunah shalat pdalah, kedua pantat
menyentuh kedua tumit di antra dua sujud.,

Al Baihaqi me,nyeb.kan hadits Ibnu Abbas ini, kemudian
meriwayatkan dari Ibnu umar RAr "Ketika bangun dari sujud
pertama, ia du&rk di aras qiung jari-jari kaki. Ia berkata, .Ini bagian
dari Sunnah';"

Al Baihaqi meriwayakan dari Ibnu Abbas dan Ibnu umar,
"Keduanya duduk di atas trmit.

Selanjutnya Al Baihaqi meriwayarkan dari rhawus, ,,Ia duduk
di atas tumit, Ialu berke"'Alu melihat AMullah-Abdullah (Abdullatr
bin umar, Abdullah bin Abbas, dan AMullah bin Az-zubur)
melakukann5ra'."

Al Baihaqi bed."t+ T.duk di atas tumit diridhai dan
disunahkan, bendasarkan hadib yang kami riwayatkan dari Ibnu
Abbas dan Ibnu Umar. Ihduk rtJlt adalarr meletakkan ujung jaxi-jari
kaki di tenah, meletakkanpaild di atas tumit, dan meleta(kan lutut di
tanah."
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Sela4iutnya Al Baihaqi meriwayatkan hadits-hadits yang

melarang duduk rlrilt dsngan sanad-sanadnya dari sahabat yang telah

kami sebutkan sebelumnya.

Selanjutnya Al Baihaqi mendhaifkan semua riwayat tersebut

dan menjelaskan kelemahannya.

Al Baihaqi berkata" *Hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar

sluhih]'

Selanjutnya Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Ubaid, ia

meriwayatkan dari gurunya (Abu Ubaidah), ia berkata "Iq'a'adalah

meletakkan pantat di tanah, menegakkan kedua lutut dan kedua tangan

diletalJcan di tanah."

Disebutkan di tempat lain, "Iq a' adalah duduk di atas pantat

dengan menegakkan kedua lutut, seperti duduknya anjing dan

binatang buas."

Al Baihaqi berkata, "Ini adalah jenis igla' berbeda dengan

yang kami riwayatkan dari Ibnu Abbas serta Ibnu Umar RA. Duduk

seperti ini terlarang, sementara sifat duduk iq'a' yang kami

riwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas adalah Sunnah. Sementara

itu, hadits Aisyah RA, bahwa Nabi SAW melarang tumit syetan,

kemungkinan larangan ini terkait dengan duduk tasyahud akhir. Jadi,

tidak saling menafikan dengan yang kami riwayatkan dari Ibnu Abbas

dan Ibnu Umar dalaur hal duduk di antara dua sujud."

Demikian akhir uraian Al Baihaqi. Al Baihaqi menjelaskan

dengan baik, sempurna, dan gamblang. Penjelasan ini telah disetujui

oleh Al Imam Al Muhaqqiq Abu Amr bin Ash-Shalah.

Setelah menyebutkan hadits tentang larangan duduk iq'a', Abn

Affi bin Ash-shalah menyatakan, "Iq'a' yang dilarang diartikan

sebagai cara dudlk menaruh pantat di tanah, menegakkan kedua lutut,

dan meletakkan kedua tangan di tanah. /g a' seperti ini bukanlah I?'4'
yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Iq'a' yang
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disunahkan adalah meletakkan pantat di atas tumit dan diduduki, serta
duduk di atas ujrmg jari-jari l€ki. Asy-Syaf i menganjurkan cara
duduk seperti ini di antara dua sujud. Disebutkan dalam Al Imla' dan
Al Buryaithi,'Pata penulis yang tidak tahu bahwa iq'a' ada dua jenis
rnemberi uraian yang tidak jelas'. Penjelasan dalam Al Muhadzdzab
mencampur-adukkan kedua jenis lq a'." Demikiah akhir ruaian Abu
Amr

Penjelasan Asy-Syaf i dalam Al Imla' i^o-,U Buwaithi yarrg
dinukil Abu Amr tersebut telah dirukil sebelumnya oleh Al Baihaqi
dalam bukunya yang berjudul Ma'rfat As-suttonwa Al-Atsar.

Penjelasan Al Khaththabi tidak mencapai titik terang seperti
yang dicapai oleh penjelasan Al Baihaqi.

Dalam hadits tersebut .A,l Khaththabi menyalahi kebiasaannya
sendiri dalam menangani berbagai masalah rumit dan menyatukan
berbagai hadits yang berseberangan- Bahkan Al Khaththabi
menyebutkan hadits Ibnu Abbas lalu berkata "Mayoritas hadits yang
melarang duduk iq'a' adalah cara duduk tumit syetan (seperti
disebutkan dalam hadits Aisyah RA)."

Diriwayatkan s€cara sluhih dni hadits Abu Hamid dan wa'il
bin Huja batrwaNabi sAW duduk seraya membentangkan kaki kiri di
antara dua sujud.

Saya meriwayatkan makuhn),ra duduk iq'a' d4l- sejumlatr
sahabat Rasulullah SAW.

An-Nakha'i, Malilq Asy-Syaf i, Ahma4 Ishaq, kalangan
rasionalis, dan mayoritas ulama memakuhkannya

Iq'a' adalah meletakkan pantat di atas tumit dan duduk siaga,
tidak tenang di atas t nah. Ini adalah cara dtrduk anjing dan bintang
buas.

Ahmad bin Hanbal be'kat4 ?e,ndud,k lvlakah mengamalkan
duduk iq'a'.u
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Al Khaththabi berkata "Kemungkinan hadits Ibnu Abbas

mansuWr, dan praktek yang berlaku sesuai dengan hadits-hadits shahih

dalam tata cara shalat Nabi SAW."

Demikan akhir uraian Al Khaththabi, dan uraian ini tidak

benar dari berbagai sisi, diantaranya: Al Khaththabi bersandar pada

hadits-hadits yang melarang dudgk iq'a'.lajuga mengklaim batrwa

hadits Ibnu Umar maruuWr. Caru naskh tidak bisa dilakukan kecuali

hadits-hadits yang ada tidak bisa lagi disatukan. Dalam hal ini,

menyatukan hadits-hadits yang ada masih bisa dilalukan, bahkan

dimungkinkan bias, seperti dijelaskan Al Baihaqi sebelumnya, selain

waktunya tidak diketatrui.

Kesalatran lain Al Khaththabi adalah menilai batrwa duduk

iq'a' harrya ada satu macam, padahal sebenarnya ada dua dan yang

benar yaitu, duduk iq'a'adadua macam, seperti dijelaskan Al Baihaqi

dan Amr sebelumnya. Pertama: Makruh. Kedua: Boleh atau sunah.

Cara menyatukan hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dengan hadits-

hadits Abu Hamid, wa'il bin Hujr, dan lainnya tentang lata caru shalat

Nabi SAW bahwa beliau duduk merebah di atas kaki kiri: Nabi SAW

memiliki banyak kondisi ketika shala! dan kadang dalam kondisi

tertentu Rasulutlah SAW melakukan yang ini dan dalam kondisi

berbeda mltatcqtan yang lain, sebagaimana Rasulullah SAW memiliki

banyak kondisi dalam hal niemperpanjang atau memperpendek

bacaan. Atau seperti jika Rasulullah SAW wudhu sekali-sekali,

kadang dua kali-dua kali dan kadang tiga kali-tiga kali. Contoh lain:

Rasulullah SAW pernah thawaf dengan berkendara dan beliau juga

pernah thawaf dengan berjalan kaki. Rasulullah SAW kadang witir
pada awal malam dan kadang witir pada akhir malam, lalu witir beliau

selesai pada waktu satrur. Serta kondisi lain yang bisa diketahui dari

hal-ihwal Rasutullah SAW. Rasutullah SAW melakukan ibadah dalam

dua atau berbagai jenii untuk meqielaskan rukhsah, batas boleh
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dengan satu kali atau berkali-kali, dan sering melakukan yang terbaik
di antara keduanya sebagai Sunnah yang terbaik dan utama.

Kesimpulan: Iq'a'yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan

Ibnu Umar dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan penjelasan

terbaik, seperti dituturkan Al Baihaqi, dan perbuatan Rasulullatr SAW
yang diriwayatkan oleh Abu Hamid dan kalangan yang sependapat

dari sisi cara berbaring, keduanya sunah, namun salatr satu dari kedua
cara ini lebih sering dilakukan dan lebih masyhur, yaitu riwayat Abu
Hamid, karena cara ini diriwayatkan dan dibenarkan oleh sepuluh
sahabat Nabi. Juga diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr dan lainnya. Ini
menunjukkan batrwa Rasulullatr SAW sering melakukannya dan cara
ini masyhw bagi mereka. Inilah cara duduk iq'a'yangpaling baik dan

rajih, disamping duduk iq'a' jaga sunatr.

Demikian yang bisa kami uraian tentang masalah duduk iq'a'.
Masalatr seperti ini termasuk masalatr penting, karena kita
memerlukannya setiap hari.

Cabang: Madzhab ulama tentang duduk di antara dua sujud
danthuma'ninah pada saat ifu.

Madzhab kami berpendapa! "Keduanya wajib, dan tanpa
keduanya shalat tidak sah." Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas
ulama.

Abu Hanifah berpendap al, "Thuma'ninahdan duduk di antara
dua sujud tidak wajib, cukup dengan mengangkat kepala dari tanatr
sedikit sajq meski sebatas ukuran pedang."

Pendapat lain yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Malik,
"Wajib mengangkat kepala kira-kira lebih dekat pada posisi duduk."

Hanya saja, keduanya tidak memiliki.dalil yang bisa dijadikan
pegangan.
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Datil kami adalah saMa Rasulutlah SAW, "Kemudian

bangunlah hingga ftau &tduk dcngan thuma'ninah." (HR. Al Bukfiari

*' 
"T:m juga oleh Abu Dard dan At-rirmidzi dari hadits

Rifa'ahbinRafi.

Hadits tersebut dan dalil-datil lainnya telah kami sebutkan

sebelumnya dalam masalah kewajiban i'tidal setelah nrku-

1. Asy-syirazi berkata, *Kemudian sujud lagi seperti sujud

pertema.'

Penjelasan:

Al Qadhi Abu Ath-Thayib menjelaskan, "Kaum muslim

sepakat batrwa zujud yang kedua hukumnya wajib.' Dalilnya adalah

hadits-hadits shahihdan masyhur, disamping iima'.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Tala cara sujud kedua sama

seperti lata carasujud pertama dalam segala sesuatunya."

2. Asy-syirazi berkata: Kemudian mengangkat tangan

seraya bertakbir. Ini berdasarkan hadits Abu Ilurairah RA yang

telah kami sebutkan dalam pembahasan tentang mku.

Asy-Syaf i menielaskan, "Bangun bila sudah duduk

dengan lurus.t'

Disebutkan dalam .4I Umtnr'Bangun dari sujud.'

Sebagian sahabet krmi menyebutkan, "Dalam hal ini ada

dua pendepat:

Penlo,ttut Tidak duduh berdasarkln riwayat Wa'it bin

Iluir, bahwa ketih mengengkat kepala dari sujud, Nabi SAW

duduk dengan lums dengan bertakbir.
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Kedua: Duduko berdasarkan riwayat Malik bin Al
Huwairits, bahwa ketika pada rakaat pertama dan kdtiga, Nabi
SAW tidak bangun hingga beliau duduk dengan lurus."

Abu Ishaq menufurkan, "Bila seseorang lemah, maka ia
boleh duduko karena ia perlu istirahat. Namun bila ia kuat maka
tidak perlu dudu\ karena ia tidak perlu istirahat."

Kedua pendapat tersebut diartikan untuk kedua kondisi
ini. Bita kita katakan duduk, maka ia harus duduk dengan
merebah, berdasarkan riwayat Abu Hamid, bahwa Nabi SAW
merebahkan kaki lalu duduk di atasnya hingga setiap tulang
kembali ke tempatnya. Setelah itu beliau berdiri.

Ketika bangun, dianjurkan bertumpu pada tangan,
berdasarkan riwayat Malik bin Al Huwairits, bahwa Nabi SAW
duduk dengan lurus, kemudian bangun dan bertumpu pada
kedua tangan beliau di tanah.

Asy-Syafi'i menyatakan, "Ini mirip dengan sikap tawadhu
dan lebih membantu orang yang shalat. Takbir dipanjangkan
hingga berdiri agar tidak ada perbuatan shalat yang terlepas dari
dzikir."

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairatr shahih, dan sudah sering dijelaskan
sebelumnya. Hadits Wa'il gharib, hadits Malik bin Al Huwairits
diriwayatkan oleh Al Bukhari di berbagai tempat dalam kitab
shahihnya. Hadits Abu Hamid shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud
dan At'Tirmidzi, dan sudah dijelaskan sebelumnya secara panjang
lebar dalam pembatrasan tentang ruku. Hadits Malik bin Al Huwairits
yang terakhir juga sluhfft, diriwayatkan oleh AI Bukhari secara
makna, dan lafaztrnya akan saya sebutkan dalam bagian pendapat
ulama.
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Semua perawi tersebut sudatr disebutkan biografinya kecuali.

Malik bin Al Huwairits. Ia adalatr Abu sulaiman Malik bin Al t

Huwairits. Ada yang menyebutnya Al Halits Al-Laitsi RA. la
meninggal di Bashratr pada tahun 94 H (menunrt salah sahr pendapat).

Redaksi *Asy-Syaf i menjelaskan, 'Bangun bila sudatr duduk

dengan lurus'." disebutkan dalam Muffitashar Al Muanni-

Masalah:

Disunatrkan bertakbir ketika bangun dari sujud kedua. Bila

setelah sujud ada duduk tasyahud, maka dianjgrkan memanjangkan

takbir hingga duduk. Sementara itu, apakah bila setelatr sujud tidak

ada tasyahad (langsung berdiri), disuriatrkan untuk duduk istirahat?

Dalam hal ini ada penryataan Asy-Syaf i yang telah disebutkan

penulis, sementaxa satrabat-safuabat kami dalam hal ini memiliki tiga

pendapat:

Pertama: Keduanya diartikan pada dua kondisi. Bila yang

bersangkutan lematr karena sakit, faktor usia, dan semacamnya, maka

dianjurkan duduk istiratrat. Namun bila tidak demikian, maka tidak

dianjurkan duduk istiratrat. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ishaq

Al Marwazi.

Kedua: Duduk istfuahat, untuk siapa pun Pendapat ini

dipastikan oleh Syailfi Abu Hamid dalam At-Ta'liq, Al Bandaniji,

Muhamili dalam Al Muqmna', NFagrani dalam Al lbanah,Ima6 Al

Haramain, Al Ghazali dalam berbagai btrhrnya, penulis Al Uddah dM

lainnya Syaiktr Abu H, amid meriwayatkan kesepakatan sahabat-

sahabat kami atas masalatr ini.

Ketiga: Ada dua pendapat:

Dianjurkan.

Tidak dianjurkan. Pendapat ini paling masyhur. Mereka yang

menguilrng pendapat ini sepakat batrwa pendapat yang paling

kuat dari keduanya adalah pendapat pertama.

l.
2.
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Jadi, dapat diketahui bahra pendapat paling kuat madzhab
kami adalah di"njurkan dlduk istirahat Inilah yang benar, yang

disebutkan dalam hadits"hadits shohih yang akan kami sebutkan
dalam bagian pendapat ulama

Bila kita bery€ndapat tidak dianjukan duduk istirahat, maka
takbir dimulai ketika mulai mengangkat kepala hingga berdiri dengan

lurus. Bila kita kemukakan berdasarkan madztrab (yaitu
dianjurkan duduk qtirahat), mal<a sahabat-sahabat kami berkata,
"Drduknya sebentar sekali.'

Berkenaan d€rryan takblr, adr tiga pendapa! seperti
diriwayarkan oleh Al Baghawi, Al Mutawalli, penulis Al Bayaa daa
lainnya:

Pertona: Bangun dad sujd seraya bertakbir dan
memanjangkan''bacaam tal6ir hingga berdiri. Dufuk istiratratnya
dipercepat Ini pendapm paling kuat Pendapat ini dikemukakan oleh
jumhur fuqaha dan dipastikan oleh penulis di sini dan juga dalan At-
Tanbih. Juga dinukil oleh Abu Iramid dari teks Asy-sya^f i. Dalilnya
adalah seperti yang dijelaskan penulis dan sahabat-sahabat kami tadi;
agar tidak ada perbuafan shalat yang terlepas dari ,t-ikir.

Kedua: Bangrm tanpa bertakbir, dan takbir baru dimulai ketika
duduk Takbir dipaqiangkan hingga b€rdiri.

Ketiga: Bangrm dengan bertakbir. Ketika duduk istixahat takbir
dihentikan, setclah itu bangun tanpa bertakbir. pendapat ini dinukil
oleh Abu Hamid dari Abu Ishaq Al lvlarwazi, don dipastikan oleh Al
Qadhi Abu Ath-Thayib

sahabat-sahabat kami berkat4 "Tidak ada perbedaan pendapat,
takbir tidak diucapkan dua kali.'

Dj antara yang menyatakan demikian adalah AI eadhi Husain
danAl Baghawi.
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Sunnahnya adatah duduk merebah, berdasarkan hadits Abu

Hamid. Inilah madzhab dan inilah yang dipastikan oleh penulis serta

jumhur fuquhu.

Penulis Al Hmi menyebutkan pendapat lain, "Dudlk di atas

kedua kaki." Pendapat in syafu. Duduk ini disunahkan dilakukan

setelah dua kali sujud pada setiap rakaatnya' baik rakaat pertama

maupun ketig4 baik shalat fardhu maupun shalat sunah- Ini

b€dasarkan hadits Malik bin Al Huwairits, bahwa Nabi SAW ketika

shalat witir tidak bangun hingga beliau duduk lurus. (HR. Al Bulfiaxi)

Jika orang yang shalat sujud tilawah, maka tidak ada duduk

istirahat baginya Tidak ada perbedaan pendapat dal^m hal ini.

Pendapat ini dinyatakan oleh Al Qadhi Husab Al Baghawi, dan

lainnya

Sahabat-sahabat kami berkata" *Jika imarn tidak duduk

istirahat, lalu makmum duduk istirahat, mak4 htrkumnya boleh dan

tidak apa-ap\ karena hanya memerlukan waktu sebentar (sedikit

terlarnbat dari imam)." Dengan penjelasan ini, sahabat-sahabat kami

membedakan antara masalah ini dengan masalah misalkan yang

bersangkutan adak tasy ahud awal -

Sahabat-sahabat karni berbeda pendapat tentang duduk

istirahat, apakah duduk ini termasgk bagan dari rakaat kedua?

Ataukatl duduk secara terpisatr? Ada dua pendapat:

Pertama: Duduk istiratrat termastrk bagian dali rakaat kedua.

Pendapat ini diriwayatkan dari Syaikh Abu Hamid dalamAl Bayan.

Kedua: Duduk istirahat adalah duduk pemisah antara dua

rakaat, tidak termasuk bagian dari kedua rakaat tersebut, sama seperti

tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Pendapat ini yang lebih

masyhur dan inilah yang dipastikan oleh Ibnu Ash-shibagh s€rta Al

Mutawalli.
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Perbedaan pendapat tersebut terlihat dalam masalatr
mensyaratkan sumpah terhadap sesuatu pada rakaat kedua, dan
semacaumya.

Perlu diketahui, siapa pun sebauknya konsisten melakukan
duduk istiratrat ini, berdasarkan hadits-hadits shahih yang ada dan
tidak adanya hadits shahih yang menentang. Jangan teperdaya oleh
banyak orang yang tidak melakulcannya. Allah SWT berfirrnan,
"Katakanlah, 'Jika knru (benu-bena) mencintai Arlah, ihttilah aht,
niscoya Allah mengasihi dan mengamlruni dosa-dosamu'. Allah Maha
Pengampunlagi Malra Penyaymg l'(es.Aali .Lnr-aan 

t3] : 3l)
"Apa yang diberikan Rasul kcpadam4 maka terimalah. Dan

qpa yang dilarangnya bogr*u nako tinggalkantah. Dn bertakwalah
kepada Allah seswtguhryn altah amat keras huhtman-Nya." (es.
AI Hasyr l59l:7)

satrabat-sahabat kami berkata "Baik bangun dari duduk
maupun dari sujud, dianjurkan rmtuk bertumpu pada tangan di tanah.
Dalam hal ini orang yang kuat dan lemah sama saja, baik wanita
maupun lelaki.

Asy-Syaf i menyatakan demikian dan telah disepakati oleh
sahabat-satrabat kami, berdasarkan hadits Malik bin Al Huwairits, dan
tidak ada hadits sluhihdari Nabi SAW yang menentangnya.

Saat bertumpu pada kedua tangan, telapak tangan dan jari-jari
tangan bagran dalam diletaHcan di tanah. Tidak ada perbedaan
pendapat dalam hal ini.

Hadits tersebut dalam Al wasith dan lainnya dari Ibnu Abbas,
batrwa Nabi SAW ketika bangrm dalarn shalat meletakkan kedua
tangan di tanalL seperti orang lemah meletakkan tangannya. Hadits ini
dl*'if, batil, dan tidak berdasar. Andaipun shahih, arti hadits ini
adalatr berdiri dengan bertumpu pada telapak tangan bagian dalam,
seperti orang yang lemah (tua renta).
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Maksud F6il' adalah orang tua renta' Maksudnya bukanlah

Gfte) pembuat adonan.

Madzhab Ulama tentang Aniuran Duduk Istirahat

Madzhab kami yang kuat dan masyhur, batrwa duduk istirahat

dianjurkan, seperti dijelaskan sebelumnya. Inilatr yang dikemukakan

oleh Malik bin Al Huwairits, Abu Hamid, Abu Qatadatr, sekelompok

sahabat Rasulullah SAW, Abu Qilabatr, dan tabi'in lainnya'

At-Tirmidzi berkata, "Inilah yang dikemukakan oleh satrabat-

sahabat ka6i, dan inilah madzhab Daud, salatr satu riwayat dari

Ahmad."

sebagian besar fuqatra berpendapat, "Duduk istirahat tidak

dianjurkan. Ketika seseorang. mengangkat kepala dari sujud, maka

langsung saja berdiri." Pendapat ini dituturkan oleh Ibnu Al Mundzir

dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, fibtt Az'Zinad, Malik,

Ats-Tsauri, kalangan rasionalis, Ahmad, dan Ishaq."

An-Nu'man bin Ayyasy berkata, "Saya menjumpai bukan

hanya seorang sahabat melalcukan seperti itu."

Ahmad bin Hanbal berkata, "sebagian besar. hadits

menunjulkan demikian."

Pendapat mereka disandarkan pada hadir orang yang shalat

secara tidak baik, yang tidak menyebutkan duduk istirahat. Juga hadits

Wa'il bin Hujr yang tadi disebtrtkan oleh penulis'

Ath-Thahawi berkata "Itu karena datam'hadits Abu Hamid

tidak ada petunjuknya."

Alasan lain yaitu, andai duduk istirahat disyariatkan, pasti ada

bacaannya tersendiri, sarna seperti yang lain."

Sahabat-sahabat kami berhuiiah dengan hadits Malik bin Al

Huwairits, bahwa ia melihat Nabi SAW shalat, dan ketika shalat witir
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beliau tidak bangun hirrgga beliau duduk lunrs. (IrR Al Bulhari,
dengan lafazh ini)

Diriwayatkan pula dari berbagai sotad secara makna dari Abu
Hurairah RA, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda dalam hadits
tentang orzmg yang shalat secara tidak baik

ij-l,r i t p "rr"bt & ert i,yr'r,;bt T';;r
U);.'"rrbt ,F ert;tLu-'116 e

"sujudlah hingga kau sujud dcngur ,t rr-Zirrrn kcmudiur
bongunlah hingga kau duduk dengan thuma'ninafu kcmtdian
sujudlah hingga kau sujud dengan thuma,ninah, kemudian
bangunlah hWga kau duduk dengan thuno'ninah.. (I{R. Al
Bukhari, dalam snaninrya)

Diriwayatkan dari Abu Hamid dan lainnya dari salah seorang
sahaba! ia menyebutkan tata cara shalat Nabi sAW, "tr(emudian
beliau turun untuk sujuil. Kemudian beliau merebahkan kaki dan
duduk di atasnya, hingga setiap tulang kembali ke te,mpatnya setelah
itu beliau bangun." Mereka lalu berkata *Kau b€nar.,' (tIR Abu Daud
dan At-Tirmidzi). At-Tirmidzi berkata, 'Tradits rtasm shahih. sanod
Abu Daud shahih sesuai syarat Muslim." Hadits ini telah dijelaskan
secara panjang lebar dalam pembahasan tentang nrku

Jawaban untuk hadits tentang orang yang shalat secara tidak
baik yaitu: Rasulullah sAw hanyamengajari yangwajibwajib, bukan
yang sunatr, seperti dijelaskan sebelumnya berkali-kali. Berkenaan
dengan hadits wa'il, aldaipun slwhih, harus diartikan sesuai dengan
hadits lain dalam menegaskan adanya duduk istirahat, karena dalarn
hadits wa'il tidak ada penjelasan tegas tentang duduk istiratrat yang
tidak dilakukan Rasulullah sAw. Andaipun ada petuqiuk yang jelas,
hadits Malik bin Al Huwairits, Abu tlamid dan sahabarsahabat
Rasulullah sAw lebih didahulukan atas hadits wa'il karena dua hal:
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P ertama: Sanad-sanadnYa shahih'

Kedua: Perawinya banyak. Kemungkinan wa'il melihat Nabi

SAW di sebagian waktu saja, atau sebagai penjelasan boleh tidak

duduk istirahat, sementara yang sering dilakt*an Rasulutlah SAW

adalah seperti yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi. Ini dikuatkan

oleh sabda Nabi sAw kepada Malik bin Al Huwairits setelah ia shalat

bersama beliau dan hendak putang ke keluargany4 "Pulanglah kc

kcluargamu, perintahkan mereka, sampaikott kcwda mereka' dan

shalatlah seperti kamu melilatht slrald." I{adits ini secara

keseluruhan disebutkan dalarn Shahih At Bukhui dari berbagai sanad'

Nabi SAW bersabda demikian kepadanya setelah beliau melihatnya

duduk istirahat. Andai duduk istirahat tidalc disrmahkan rmtuk siapa

purq maka Nabi SAW pa*i tidak bersabda TT mrrtlak:

j:"ti o-F-Lrsrb
" Slul atlah s eb agaimana kamu melitwtht shold'"

Jadi,terjawabsudatrpemyataanAbulshaqdanAlMarwazi
yang membedakan antara orang kuat dengan orang lemah (dalam hal

duduk istirahat 
-penj.) 

Penjelasan ini sekaligrrs merfadi jawaban

untuk orang yang tidak memiliki pengetahuan; pe,njelasan hadits Wa'il

dan lainnya tidak lebih utama dari kebalikannya'

Pemyataan Imam Ahmad bin Hanbal, "sebagian besar hadits

menunju}kan demikian" artinya yaitu" sebagiO besar hadits yang

tidak menyebut duduk istirahat tidak berarti menegaskan dan tidak

juga menafikan. Pernyataan ini tidak bisa diartikan bahwa maksudnya

.AA"n sebagran besar hadits menafikan duduk istirahat, karena yang

ada datam kitab-kitab hadits tidak seperti ihl Imam Ahmad bin

Hanbat terlalu a$mg untuk mengatakan sesuatu sebagai bentuk

pemberitahuan tentang hadits namun t€myata kita temukan

tebalikannya. Setelah terbukti bahwa maksud Imarn Ahmad bin

Hanbat adatah sebagran besar riwayat tidak menegaskan dan tidak
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pula menafikan duduk istirahat, maka kita tidak harus menolak
Sunnatr kuat dari berbagai sisi yang diriwayatkan dari sekelompok
satrabat Rasulullah SAW.

Pernyataan Ath-Thahawi, *tidak ada petunjuk dalam hadits
Abu Hamid" merupakan pernyataan aneh dan asing, sebab penjelasan
tentang duduk istirahat jelas tertera dalam Sunon Abu Daud, Sunan At-
Tirmidzi, dan kitab-kitab stnum lainnyD Juga dalam kitab-kitab
musnadmrlik para ahli hadits terdahutu.

Tanggapan untuk pernyataan, "andai duduk istirahat
disyariatkan pasti ada " maka menurut pendapat yang kuat,
bacaan takbir dipanjangkan hingga mencakup duduk istirahat sampai
berdiri, seperti dijelaskan Andai tidak ada bacaan dalarn
duduk istirahat, maka tidak serta-merta kita bisa menolak Sunnah-
Sunnah kuat dengan bantahan seperti ini.

Cebang: Madzhab ulama tentang tata caia bangun ke rakaat
ketiga dan selunrh ral€at.

Telatr kami sebutkan sebelumnya bahwa madztrab kami yaitu,
dianjurkan berdiri dengan bertumpu pada tangan.

Ibnu Al Mundzir ini dari Ibnu Umar, Makhul,
Umar bin AMul AaL Ibnu Abi Z*arjrya Al easim bin
Abdurrahman, Malik, dan Ahmad

Abu Hanifah dan Abu Dard berpendapat, ,Berdiri tanpa
bertumpu pada kedua t^ngan fi t nah, tapi bertumpu pada kaki." Ini
pendapat Ibnu Mas'ud.

Ibnu AI Mundzir juga meriwayatkannya dari Ali bin Abi
Thalib RA, An-Nakha'i, dan Ats-Tsauri. Pendapat mereka ini
disandarkan pada hadits Abu Sfibah dari eatadatr, dari Abu
Juhaifah, dari Ali bin Abi rhalib RA, ia berkata "Termasuk Sunnah
yaitu, seseorang bangrm dalam shalat wajib dari dua rakaat pertama
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agar tidak berhrmpu pada tangannya di tanatr, kecuali bagi orang tua

renta yang tidak mampu.",(fIR. At Baihaqi)

Diriwayatkan dari Khalid bin Ilyas 
-adz 

yang menyebutrya

Ibnu Yas- dari Shalih Oudak At-Tau'amatr), dari Abu Hurairatr RA,

ia berkata "Rasulullatt SAW bangun dalarn shalat di atas kedua kaki

beliau." (HR. At-Tirmidzi dan Al Baihaqi)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang

seseorang bertumpu pada kedua tangannya ketika bangun dalam

shalat. (HR AbuDaud)

Diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr tentang tata cara shalat Nabi

SAW, ia berkata, "Ketika bangun Nabi SAW berada di atas kedua

lutut dan bertumpu pada paha.' (HR. Abu Daud)

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid, bahwa ia melihat

Ibnu Mas'ud bangrm di atas kedua kakinya dalam shalat. (IIR. Al
Baihaqi). Al Baihaqi berkata, "Hadits rni shahih dari Ibnu Mas'ud."

Diriwayatkan dari Athiyah At Aufa, ia berkata, etr{ku melihat

Ibnu Umar, Ibnu Abas, Ibnu Az-Zubair, dan Abu Sa'id Al Khudhri

berdiri di atas kaki dalam shalat." (HR. Al BaihaqD

Asy-Syaf i dan sahabat-sahabat kami bersandar pada hadits

Aynrb As-sakhtiyani dari Abu Qilabah, ia berkatq "Malik bin Al

Huwairits mendatangi kami lalu shalat mengimami kami. Ia berkata,

'sunggrrlr, aku akan mengimami kalian shalat namun aku tidak

bermaksud wrtuk shalat. Aku hanya ingin memperlihatkan cara shalat

Rasulullah SAW shalat'. Aynrb lalu bertanya kepada Abu Qilabatr,

'Bagaimana cara shalat beliau?' Lalu ia menjawab seperti jarraban

guru kami 
-maksudnya 

Amr bin Abu Salamalr-. Ia bertakbir,

kemudian ketika mengangkat kepala dari sujud kedua, ia duduk dan

bertumpu pada tanah. Setelah itu ia berdiri'." (HR. Al Bukhari, dalam

shatrihnya dengan lafazh ini)
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Asy-Syaf i berkata, "Karena cara ini lebih sempurna dalam

Htusyu' dan tawadhz. Letih membantu orang yang shalat dan lebih
menjaga agar tidak terjungkir ke belakang."

Jawaban untuk hadits-hadits mereka yaitu: Tidak ada yang

shahih sama sekali selain atsar mauquf lbrut Mas'ud. Tidak boleh
meninggalkan Sunnah shahihah dari Rasulullah SAW karena
perkataan selain beliau.

Berkenaan dengan hadits Ali RA, maka hadits tersebut dha,if,
didhaifkan oleh Al Baihaqi.

Ibnu Abi Syaibatr berkata, *Alunad bin Hanbal, Yahya bin
Ma'in, dan lainnya mendhaifkannya."

Seperti itu juga hadits Abu Hurairah RA yang didhaifkan oleh
At-Tirmidzi, Al Baihaqi, dan lainny4 karena riwayat Khalid bin Ilyas
dan Shalih dha'if. Tidak berbeda dengan hadits Ibnu Umar. Hadits ini
dha'ifkarena dua hal:

Pertama: Berasal dari riwayat Muhammad bin AMul Malik Al
Ghazali, orang yang tidak dikenal.

Kedua: Menyalahi riwayat perawi-perawi tepercaya, karena
Ahmad bin Hanbal adalah teman Al Ghazali dalam riwayat hadits ini
dari Abdurrazzaq, ia menyebutkan, *Rasulullah SAW melarang orang
duduk dalam shalat dengan bertumpu pada kedua tangannya." Hadits
ini juga diriwayatkan oleh yang lain dari Abdtxrazzaq, n rmun berbeda

dengan riwayat Al Ghazali. Abu Daud menyebutkan semua riwayat
ini, dan seperti yang telah diketatrui dari kaidah para atrli hadits dan

lainnya batrwa riwayat yang menyalahi riwayat perawi-perawi
tepercaya adalah riwayat sya& dan tertolak

Hadis Wa'il juga tidak jauh berbeda, dha'ifkarenaberasal dari
riwayat putranya, Abdul Jabbar bin Wa'il, dari ayahnya. Para hafiztr
sepakat bahwa ia tidak mendengar dari ayatrnya sama sekali dan tidak
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semasa dengan ayatrnya. Ada yang menyatakan batrwa AMul Jabbar

bin Wa'il latrir enam bulan setelatr ayahnya wafat.

Tentang penuturan Athiyah, maka kisatr ini tertolak karena

Athiyatr perawi dlru'if.

Cabeng: Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan Asy-Syasyi

berpendapat, "Malcruh menjulurkan salatr satu kaki ke depan di saat

berdiri dan bertumpu di atasnya.u Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu

Al Mundzir dari Ibnu Abbas dan Ishaq. Ishaq berkata, "Kecuali bagi

orang yang sudah tua-renta-"

Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Mujahid.

Matik berpendapa! "Tidak apa-apa. "

3. Asy-syirazi berkata: Kedua tangan hanya diangkat

pada saat tahbiratul ihrant, ruku, dan bangun dari ruku. Ini
berdasarkan hadits Ibnu Umar RA, ia berliata:

rfBila memulai shalat maka Nabi SAW mengangkat kedua

.tangan sejajar dengan kedua pundak, (mengangkat kedua

tangan) bila hendak takbir untuk mku, dan (mengangkat kedua

tangan) bila mengangkat kepala dari ruktr. Nemun beliau tidak

mengangkat keduanya di antara dua sujud.'!

Abu Ali Ath-Thabari dan Abu Bakr bin At Mundzir

berpendapat, "Dianiurkan mengangkat tangan setiap kali bangun

dari sujud serta ketika bangun dairi tosyahnd." fni berdasarkan

riwayat Ati bin Abi Thtlib RA, bahwa Nabi SAW mengangkat

tangan sctelah suiud doltm shalat

Abu Hamid RA meriwayatkan bahwa Nebi SAW ketika

bangun dari dua'rakaet mengangkat tangan.

Madzhab kemi sependapat dengan pendapat pertama.
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Penjelasan:

Pendapat yang masyhur dalarn teks-teks Asy-Syafi,i dan
masyhur dalam madzhab kami, serta dikemukakan oleh sebagian
besar satrabat kami yaitu, "Tangan hanya diangkat ketika takbiratul
ihram, ketika ruku, dan ketika bangun dari ruku." Ini berdasarkan
hadits Ibnu umar RA. Hadits ini disebutkan dalam shahihain dari
berbagai sanad.

Riwayat lain dalam shahihain menyebutkan, "Beliau tidak
melakukannya (mengangkat tangan) ketika sujud.,

Riwayat Al Bukhari menyebu&an, iB"liu., tidak
melakukannya (mengangkat tangan) ketika sujud dan bangun dari
sujud.u

sekelompok satrabat kami, diantaranya Abu Bakr bin Al
Mundzir dan Abu Ali Ath-Thabar, berpendapat, "Dianjurkan
mengangkat tangan setiap kali berdiri dari zujud dan selepas
tasyahud." Pendapat ini bisa disandarkan pada riwayat Al Bukhari
dalam bab: Mengangkat Tangano bahwa Nabi sAW mengangkat
tangan ketika ruku dan sujud.

sahabat-sahabat kami lainnya bllpendapat, "Dianjurkan
mengangkat tangan ketika bangun dari tasyahud awal." Inilatl
pendapat yang kuat. Mereka yang berpendapat demikian dari jajaran
satrabat-sahabat kami diantaranya Ibnu AI Mundzir, Abu Ali Ath-
Thabari, Abu Bakar Al Baihaqi, dan pemil* At-TahdziD. sseperti itu
juga yang disebutkan dalam syuh As-sunnah dan lainnya. Inilatl
madzhab Al Bukhari dan ahli hadits lainnya. Dalilnya adatah hadits
Rafi, batrwa Ibnu umar ketika memulai shala! melakukan takbir dan
mengangkat tangan. Ketika nrku ia mengangkat tangan dan bila
mengucapkan (6:* crl tr' '*) iumengangkat t^ngan. Ketika bangun
dari dua rakaat ia juga mengangkat tangan.
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Ibnu umar menyambungkan hal tersebut pada Rasulullah

SAW (I{R. Al Bukhari, dalam shahihnya)

Diriwayatkan dari Hamid As-Sa'idi, dari salah seorang satrabat

Rasulullah SAW, ia menyebutkan tata cara shalat Rasulullah SAW,

"Bila bangun dari dua rakaat maka beliau bertakbir dan mengangkat

kedua tangan." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lairurya dengan

sanad-sanod stuhih). At-Tirmidzi berkat4 "Hadits hasan shahih."

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya secara panjang lebar dalam

pembatrasan tentang rulu.

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA-marfu-, *Ketika

hendak shalat wajib, Nabi SAW bertakbir dan mengangkat kedua

tangan sejajar bahu. Beliau melakukan itu ketika usai membaca dan

hendak ruku. Beliau melakukan itu ketika bangun dari ruku. Beliau

tidak mengangkat tangan sama sekali ketika shalat dengan duduk. Bila

bangun dari &ra rakaat" beliau mengangkat kedua tangan dan

bertakbir." (IIR. Al Bukhari, bab: Mengangkat Tangan, Abu Daud,

At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya). Hadits struhih. At-Tirmidzi

berkata, "Hadits lusan slahih."

Sebagian besar ahli hadits meriwayatkannya dalam bab:

Shalat, sementara At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam bab: Doa di

akhir kitabn,a.

Riwayat Abu Daud menyebutkan, "Bila bangun dari dua

sujud' sebagai gatti "dua rakaaf'. Maksud dua sujud adalah dua

rakaat, seperti dijelaskan dalam riwayat lain.

Demikian yang dijelaskan oleh ahli hadits dan fuqaha kecuali

Al IGaththabi, ia mengira maksudnya adalah dua strjud lazim-

Setelah itu Al Khaththabi menilai hadits tersebut rumit, ccr{ku

tidak mengetahui seorang ulama pun yang menyatakan demikian."

Sepertinya Al Khaththabi tidak tahu jalur-jahn sanad riwayat ini.
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Andai ia tatnr, pasti ia mengartikan dua sujud sebagai dua rakaat,

seperti yang diartikan oleh para Imam.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata "Bila takbir
untuk shalat, Rasulullah SAW mengangkat rangannya sejajar dengan

kedua pundak. Bila rukrr beliau melalokan hd itu. Bila bangrm dari
nrku untuk sujud beliau melalrukan hal itu, dan bila ban$m dari dua
rakaat beliau melakukan hal itu.:' (tIR. Abu Dau4 dengan sanad
shahih). Dalam sanadnya ada seorang perawi yang sedikit
diperbincangkan, namun mayoritas ahli hadits menyatakannya sebagai
perawi tepercaya. Al Bukhari meriwayatkan haditsnya dalam Shahih
Al Bukhari.

Maksud "mengangkat untuk sujud' adalah mengangkat kepala
setelah rukq seperti ditegaskan dalam hadits-hadits sebelumnya

AI Bulfiari menyebutkan dalam bab: Mengangkat T*gurU
"Tambahan yang disebutkan Ali dan Abu Hami{ Nabi SAW
mengangkat tangan ketika bangun dari dua rakaat', semuanya sluhih,
karena mereka fidek menuturkan satu kali shalat saja Riwayatnya
berbeda-beda narnun intinya sama Hanya saj4 sebagian ada yang
menambahi atas yang lain dengan tambah^n yang bisa diterima oleh
ulama."

Al Baihaqi meqielaskan dalam Ma'rifat As-Sunot wg Al Atsar,
"Asy-Syaf i berkomentar tentang hadits Abu Hami4 dan inilatr
pendapatku."

Penulis At-Tahdzib menjelaskan, "Asy-Syaf i tidak menyebut
mengangkat tangan ketika bangrm dari dua rakaat. Madzhab Asy-
Syaf i dalam hal ini mengikuti Sunnah.u

Sekelompok sahabat -{iantaranya AIi bin Abu Thalib,
Abdullah bin l-Imar, serta Abu Hamid- meriwayafkan tentang
mengangkat t4ngan pada keempat bagian ini di badapao sahabat-
sahabat Rasulullatr SAW, dan mereka semua membenarkannya.
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Demikian penjelasan Al Baghawi, sementaxa penjelasan

Syaikh Abu Hamid dalam At-Ta'liq menyebutkan , " Ijma ' berlaku atas

tidak adanya mengangkat tangan pada bagian-bagian tersebut." Dalil

ijma' yarry ia pakai untuk menasakh hadits tidak bisa diterima dan

tertolak, padatral ijma'wrtttk masalah ini tidak ada. Bahkan riwayat

mengangkat tangan secara kuat dinukil dari banyak sekali kalangan

salaf dan }halaf, diantaranya yang telatr kami sebutkan sebelumnya

dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Umar, serta Abu Hamid bersama

seputuh satrabat Rasulullah SAW, dan inilah pendapat Al Bukhari.

Al Khaththabi berkata, "Inilah pendapat sekelompok ahli

hadits."

Dari uraian tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan

bahwa dianjurkan mengangkat tangan ketika bangun dari dua rakaat.

Ini adalah madzhab Asy-Syaf i, karena ada hadits-hadits kuat dalam

masalah ini, dan sebagian perawinya adalah pembesar-pembesar

sahabat.

Asy-Syafi'i berpendapat demikian karena dua alasan yang

telah disebutkan Al Baihaqi sebelumnya.

Cabang: Di sini penulis menyebut Ibnu Al Mundzir, seorang

Imam yang telah masyhur. Namanya adalah Abu Bal<r bin

Muhammad bin Ibrahim bin Al Mundzir An-Naisaburi, salah satu

pendahulu sahabat-satrabat kami, serta satu tingkatan dengan Ibnu

Suraij. Ia meninggal dunia pada tahun 329 H. Ia penulis l/
Mushannafat Al Mufidah yarrg dibututrkan oleh semua kalangan.

Sebagian biografinya telatr saya sebutkan di mukadimatr syaratr ini.

Ibnu Al Mundzirterdata datamAth-Thabaqat danTathdzib Al Asma'.

4. Asy-syirazi berkata, 6'Kemudian shalat rakaat kedua

seperti rakaat pertama, kecuali dalam niat dan doa istiftah.lni
berdasarkan riwayat Abu l{urairah RA, bahwa Nabi SAW
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bersabda kepada ortng yang shalat secara tidak baib 'Lalu
kcrjahan sqerti itu dabm semaa shahfitut. Adapun niat dan doa

istiltah, dimaksudkan untnk memulai dan membnke shalat, dan

ini hanya ada terdapat pada rakaat pertema-'

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah RA diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim.

Mungkin ada yang berkata, "Dalnm hadits ini tidak terdapat

dalil unttrk semua yang dilahrkan pada rakaat keduq sebab yang

disebutkan hanya kewajiban-kewajiban shala! sehingga tidak
menunjukkan anjuran sunah-sunah shalat yang dikerjakan pada rakaat

pertama."

Dalam hal ini ada banyak sekali hadits shahih dan tegas bahwa

rakaat kedua sanra seperti rakaat pertama, diantaranya hadits Abu
Hurairah RA, ia berkata, "Ketika hendak shalat Rasulullah SAW
bertakbir, kemudian bertakbir ketika hendak ruku. Setelatr itu
mengucapkan G:* cd ti, bi) r*t mengangkat tulang punggung

dari ruku. Beliau lalu mengucapkan lllijr Ui g;l saat berdiri,

selanjutnya beliau bertakbir ketika hendak sujud. Setelah itu beliau

bertakbir ketika mengangkat kepala Beliau melakukan demikian di
semua shalat hingga usai. Beliau juga bertakbir ketika bangun dari dua

rakaat setelah duduk." (HR Al Bukfiari dan Muslim). Ini lafazh
Muslim.

Diriwayarkan dari Abu Hamid As-Sa'idi, bahwa hadits ini
telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang rirku secara

panjang lebar, yang diakhirnya disebu&an" "kemudian beliau
melaknkan demikian hingga pada rakaat terakhir". Hadits im shahih,

seeerti dijelaskan sebelumnya

Hadits senrpa juga diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al Badri.

884 ff ,U Uoi^u'SyoahAl tuIuhadzdzab



Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, hanya

saja hadits ini berasal dari riwayat Atha bin As-Sa'ib, orang yang pada

akhir usianya hapalannya kacau. Perawi hadits ini meriwayatkannya

setelatr hapalan Atha kacau, sehinggatidak bisa dijadikan hujjah.

Hadits-hadits yang tetatr kami sebutkan sebelumnya dirasa

sudah cukup.

5. Asy-syirazi berkata, "Bila shalatnya lebih dari dua

rakaat maka ia duduk pada dua rakaat untuk tasyahud. lni
berdasarkan riwayat khalaf dari salaf, dari Nabi SAW. Juga

berdasarkan riwayat Abdullah bin Buhainah RAr ia berkata,

'Rasulullah SAW shalat Zhuhur mengimami kami. Beliau berdiri
setelah dua rakaat, tidak duduk Setelah menyelesaikan shalat

beliau sujud dua kalir lalu salam."

Andai duduk tasyahud awal hukumnya wajib, maka pasti

dilakukan Rasulullah SAW dan tidak"hanya sujud sahwi.

Sunnahnya, duduk palh tasyahud iti dilakukan dengan merebah.

Ini berdasarkan riwayat Abu Hamid RA' bahwa ketika duduk

pada dua rakaat pertama, Nabi SAW duduk di atas kaki kiri
beliau dan beliau menegakkan kaki kanan.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Butrainah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim. Hadits Abu Hamid diriwayatkan oleh Al Btrkhari, dan telah

drjelaskan sebeltrnnya secara panjang lebar dalam bab: Ruku.

Buhainah adalah seorang sahabat wanita, ia masuk Islam dan berbaiat

kepada Nabi SAW. Ibnu Sa'ad berkata, 'Namanya Abduh, sedangkan

Buhainatr adalah julukannya." Anaknya bemama Abdullatr bin Malik,

kuniyatrnya adalah Abu Muhammad. Ia masuk Islam dan bersahabat

dengan Nabi SAW sejak awal. Ia sahabat mulia dan ahli beribadah,

puasa separ{ang masa selain hari-hari yang terlarang untuk puasa.
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Masalah:

Bila jumlah rakaat shalat lebih dari dua, maka duduk setelatr
dua rakaat. Duduk ini suna[ tidak wajib. Telah dijelaskan sebelumnya
tata cara duduk membentang di antara dua sujud, duduk istiratrat,
duduk tasyalrud awal, dan duduk tasyatrudakhir. Drduk di antara dua
zujud dan duduk tasyakd alfiir hukumnya wajib, sementara duduk
istirahat dan duduk tasyahud awal hukumnya sunah. sunnahnya
duduk di antara dua zujud duduk istimhat, dan duduk tasyahud awal
dilakrftan s@ara membentang (duduk di atas kaki kfui, sedangkan kaki
kenan di tegal<kan), sementara dufuk tasyakd alfiir dilak,kan
dengan tawmuk (kaki kiri dimajukan, duduk di atas pantat, sedangkan
kaki lonan di tegakkan). Jika dibalik boleh-boleh sajq namun lebih
baik seperti yang kami sebutkan.

cabang: sahabat-sahabat l.umi berkat4 "Duduk pada bagian-
bagian ini tidak ur4iib berbentuk tertentu untuk rrkrnan sahnya.
Dilakukan dengan cara apa pun hukumnya sab, bik tav,aruk,
membentang, memanjangkan kedua kaki, menegakkan kedua lutut
atar salatr satunya, maupun bexiluk lainnya Hanya sajq Sunnahnya
yaitu dudtrk secara tmruuk di akhir shalat dan duduk sec,ara
membentang di selain itu. Duduk ifnrasy (membentang) adalah
meletakkan kaki kiri di afias teneh, duduk di atas mata kaki,
menegakkan kaki kanan, meletakkan jari-jari kaki kanan di taneh dan
aihadapkan ke kiblat.

Duduk tawu* adalah mengehrarkan kedua kaki dalarn
kondisi duduk itfirasy dari sisi l@nan dan m61"61* pantat kiri di
tnnah.

Cabang: Madznab ulama terilang huhm duduk tasyohud awal
dan duduk nntuk tasyalud awal
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Madztrab kami berpendapat sunah, inilah yang dikemukakan

oleh sebagian besar ulama seperti Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan

Abu Hanifah.

Syaikh Abu Hamid berkatao "lni adalah pendapat sebagian

besar ulama."

Abu Tsaur, Ishaq, dan Daud berpendapat, "Wajib."

Ahmad berpendapat, "Bila seseorang meninggalkan tasyahud

secara sengaj4 maka shalatrya batal. Sedangkan bila ditinggalkan

karena lupa maka ia sujud satrwi dan shalatnya sah."

Pendapat mereka disandarkan pada perbuatan Nabi SAW dan

sabda beliau:

" Shalatlah s ebagaimana kamu melihatht shalat."

Juga diqiyaskan pada tasyahud akhir.

Satrabat-sahabat kami berhujjah dengan hadits Ibnu Buhainatr,

dan sisi pengambilan dalilnya adalatr seperti yang dikemukakan oleh

penulis tadi.

Mereka menanggapi hadits:

e(a;#|srb
"Shalatlah sebagaimana kamu melihatht shalat." Sabda ini

mencakup amalan-amalan fardhu dan sunah, yang dibedakan oleh

berbagai dalil yang ada.

' Jawaban mereka at;s qiyas dengan tasyahud akhir yaitu: Tidak

ada dalil kuat yang mengeluarkan hukum tasyahud awal dari hukum

wajib. Selain itu, sujud sahwi tidak bisa menutupi kekurangannya, lain

halnya dengan yang pertarna.

et 6fr?rrr;r*
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Madzhab Ulama tentang Bentuk Duduk pada Kedut Tasyahud

Madzhab kami berpendapat, "Dianjurkan duduk iftirasy pada

tasyahud awal dan duduk tawaruk padz tasyahud al&b, dan bila
rakaat shalat berjumlah dua, maka pada alfiir rakaat duduk tmyaruk."

Malik a! "Duduk tmtaruk pada tasyahud awal dan

tasyahud akhir."

Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapa! "Duduk fiirasy
pada tasyahud awal dan tasyahrrd akhir. "

Ahmad berpendapa! "BiIa jumlah dua maka dudtrk

fiirasy pada alfiir rakaat. Sedangkan bila jumlatr rakaatnya empat

maka duduk pertama fiirasy dan duduk terakhir tawaruk.

Kalangan yang berpendapat duduk iftrasy pada keduilya,
menyandarkannya pada hadits Aisyah RA, bahwa Nabi SAW
membentangkan loki kiri dan menegakkan kaki kanan, serta melarang

dari tumit syetan.

Riwayat AI Baihaqi menyebutkan, "Membentangkan kaki kiri
dan menegakkan kaki kanan."

Diriwayatkan dari Wa'il bin Hijr RA, bahwa Nabi SAW
membentangkan kaki kiri.

Kalangan yang berpendapat duduk towaruh menyandarkannya
pada hadits AMullah bin Az-Zubair RA, bahwa ketika duduk dalam
shalat Nabi SAW memajukan kaki kiri di antara patn dan lutut, serta

membentangkan kaki kanan (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RAo batrwa sunah shalat adalatr

menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri. (HR. Al
Bukhari)

Malik meriwayatkan dengan sanad slahih dari Ibnu Umar,

"Duduk di atas kaki kiri.u
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Sementara itu, sahabat-sahabat kami berhujjah dengan hadits

Abu Hamid, *Aliu mendengamya berkat4 dan saat itu ia tengah

bersama sepuluh salrabat Nabi SAW, 'Aku paling tatru shalatnya

Rasulullah SAW dari kalian'. Mereka lalu berkat4 'Perlihatkan'. Ia

lalu berkata, 'Ketika hendak shalat Rasulullatr SAW berdiri lurus dan

kedua tangan sejajar dengan bahu. Bila hendak ruku

beliau mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, lalu

mengucapkan Cff hU dan beliau ruku dengan i'tidal. Beliau tidak

menegakkan dan tidak menundukkan kepala, sambil meletakkan

kedua tangan di lutut. Setelatr itu beliau mengucapkan <"dhr'6
ia*). Beliau mengangkat kedua tangan dan berdiri lurus hingga

setiap tulang punggung kembali ke tempatnya. Kemudian beliau

mernnduk ke bawah dengan bersujud, beliau mengucapkan 6 hrl.
Beliau merenggangkan kedua lengan beliau dari ketiak dan membuka
jari-jari kaki.

Kemudian beliau merebatrkan kaki kiri dan duduk di atasnya.

Beliau duduk dengan i'tidal hingga setiap tulang kembali ke

te,mpatnya" setelah itu beliau berdiri, kemudian beliau mengerjakan

rakaat kedua seperti ittr hingga beliau berdiri dari dua zuju4 beliau

takbir dan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan bahu

seeerti yang beliau lakukan ketika memulai shalat, kemudian beliau

melakukan hal itu hingga rakaat terakhir. Beliau memajukan kaki kiri
d"n duduk di atas pantat, lalu salarn'. Mereka berkata, 'Kau benar,

seperti itulah Rasulullah SAW shalat'." (HR. Al Bukfiari) Hadits ini
telah dijelaskan dalam bab: Ruku sebelumnyq dan di sana juga ada

riurayat Abu Daud serta At-Tirmidzi.

Asy-Syaf i dan satrabat-sahabat kami berkata, "Hadits Abu
Hamid dan satrabat-sahabatnya secara tegas membedakan antara

tasyaktd awal dengan taryahud akhir, sementara hadits-hadits lain
hanya menyebut secara mutlak. Dengan demikian, wajib diartikan

menurut hadits Abu Harnid, WN sesuai."
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Bagi yang meriwayatkan duduk tawmuk, maksudnya adalah

dudnk pada tasyaktd akhir, seme,lrtara yang meriwayatkan duduk

ifnrasy maksudnya adalah dudrft pada tasyahud awal. Langkah ini

harus ditempuh untrk m€nyatrkan hadits-hadits shohih, terlebih lagi

hadits Abu Hamid telah disetujui oleh sepuluh pembesar sahabat Nabi

SAW.

Cabang: Sahabat-sahabc kami berkat4 "Hikmah duduk

ifnrasy pafu tasyafud awal dan tawmuk pada tasyahud al$fu yaitu'

lebih mengingatkan pda shilat 6s1 agar bilangan rakaat bisa

dibedakan, selain kar€na Sunnahnya yaitu meringaokan tosyahud

awal. Oleh kar€Nm itl dilakukan secafa ifirrasy agar mudah unttrk

berdiri, sementara dufuk tasyafud akhir dipertama karena tidak ada

lagi berdiri setelah inl' sehing$ duduk tawut* lebih membantu dan

lebih memungkinkan untuk b€mdoa

Alasan lui" V"it, makmrmr mashtq tahu imam berada pada

tasyahudyangrnan&

Cabang: Bila makmrm nasbuqbila duduk pada akhir shalat

bersama imam, maka ada tiga peirdryat:

Pertama: Ini pendapat yang hra! tertera dalam Al lJmm, serla

telatr dipastikan oleh Syailfi Abu tlamid, Al Bandaniji, Al Qadhi Abu

Ath-Thayib, Al Ghazali, dan jumhur ulama, yaitu duduk ifirasy,

karena itubukan alfiir shalatnya

Kedtn: Dnduk tawuuk mengikuti imam. Pendapat ini

diriwayatkan oleh Imam Al tlaramain dan putranya, serta Ar-Raf i.

Ketiga: BIla duduknya pada posisi tasyahud awal, maka

makmrun mosbuq harus drduk ifiirasy, namlrn bila berada pada posisi

tasyahud akhir maka malrmurn nasbuq harus dudtrk tantaruk untuk

mengikuti imam. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ar-Raf i.
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Bila orang yang harus sujud sahwi duduk di tasyahud akhir,

maka ada dua pendapat, yang keduanya diriwayatkan oleh Imam Al
Haramain dan lainnyai

Pertama: Duduk tawaruk, karena itu merupakan akhir

shalatnya.

Kedua: Duduk irttrasy.Inilah pendapat yang kuat dan inilah

yang dipastikan oleh penulis Al Uddah serta lainnya.

Imam Al Hararnain menukil pendapat ini dari sebagian besar

imam, karena duduk ini adalah duduk siag4 agar ia bisa

menyelesaikan shalatnya. Berdasarkan pendapat ini, maka bila yang

bersangkutan sudah sujud satrwi sebanyak dua kali, berafti ia duduk

ta ry aruh kemudian salam.

Cabang: Satrabat-sahabat kami berkata "Mungkin saja orang

duduk tasyahud sebanyak empat kali dalarn shalat Maghrib. Misalnya

ia tertinggal dan menjumpai imam setelatr ruku,85 ia duduk tasyahud

sebanyak empat kali, tiga kaLi ifiirasy dan satu kali tnvaruk.

6. Asy-Syirrui berkata: Dianjurkan membentangkan jari-
jari tangan kiri di atas paha kiri, sementara untuk tangan kanan

ada tiga pendapat:

Pertamaz Diletakkan di atas paha kanan, jari-jari
digenggam kecuali jari telunjuk Ini yang masyhur, berdasarkan

riwayat Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW ketika duduk
tasyahud meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri dan meletakkan

t' Maksudnya pada saat d.udulr- tasyahnd pertengahan, lalu ia duduk bersama
imam, setelah itu berdiri untuk rakaat ketiga bagi imam dan rakaat pertama baginya.
Setelah itu duduk tasyafud bersama imart, lalu iman salam, lalu berdiri untuk
rakaat kedu4 lalu duduk tasyahud perte,ngahan. Setelah itu shalat untuk rakaat
ketiga dan tasyahud alfiir. Dengan demikian, ia tasyahud sebanyak empat kali
dalam shalat tsulatsiyah (tiga rakaat).
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tangen kenan di atas lutut kanan. Beliau membentuk angka lima
puluh l'ge. Beliau menunjuk dengan jari telunjulc

Ibnu Az-Zubaii RA meriwayatkan, ia berkata, r'Ketika

duduk Rasulullah SAW membentangkan kaki kiri dan
menegakkan kaki kenan. Beliau meletakkan jari jempol di dekat
jari tengeh, menunjuk dengan iari telunjuk, dan meletakkan
tangan kiri di atas paha kfui.'

Bageimana crm meletakkan jari jempol? Dalam hal ini
eda dua pendapat:

1. Meletekkennya di dekat jari telunjuk, di tepi telapak tangan
di bewah jari telunjulg seperti membentuk angka lima puluh
tige.Ini berdeserkan hadits Ibnu Umar RA.

2. Meletakkannya di tepi jari tengah. Ini berdasarkan hadits
Ibnu Az-Zubair.

Kedaa: Disebutkan oleh Asy-Syaf i dalam At ImIa',
"Menggenggam jari kelingking, jari manis, dan jari tengah.
Menbentangkan jari telunjuk dan jari jempol." Ini berdasarkan
riwayat Abu Ilamid dari Nabi SAW.

Kdiga'. Menggenggam jari ketingking dan jari manis,
melingkerkan jari jempol dengan jari tengah. Ini berdasarkan
riwayet TYa'il bin llujr RA, bahwa Nabi SAW meletakkan
pergelangen tangan kanan di atas paha kanan, kemudian
merggenggam jari kelingking dan jari sebelahnya (iari manis).
Belieu metingkerken jari tengah di atas jari jempol dan
menegekkan jari telunjuk Aku melihat beliau menunjuk dengan
jeri itu.'

Ponielesen:

tladits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Muslim dengan
rafaz.hnya- Hadits Ibnu Az-Zubair juga diriwayatkan oleh Muslim
deirgan laf.t, "Ketika duduk dalam shalat, Rasulullah SAW
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meletakkan kaki di mtarapaha dan lutut Beliau me,mbentangkan kaki

kiri, mel@trkan t ngmr kiri di atas lututkiri, meletakkan t ngan kanan

di atas lufifrkanan, dmme,nrmjuk denganjari (telunjuk)."

Riwayat Muslim lain menyebutkan, *Ketika duduk berdoq

Rasulullah SAW melef,aftkan te'rgan kanan di atas paha kanan,

melehkkan ttngarr kiri di atas paha kiri, menrmjuk dengan jari

tehmjuh meletakkm jai jempol di atas jali tengalU dan menutup lutut

d€ngantelapak t ngen kiri.'

Ildits Abtr lIamid yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan

lainnya dengan soud shalih menyebutkan, "Rasulullah SAW

meletal*an telapak t ngan kanan di atas lutrfi kanao, meletal&an

tetapak t ngan kfui di atas lutut kiri, dan menunjuk dengan jari

tehmjuk."

Iladits UIdil diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan lafaztrnya

serta diriwayatftm oleh Ibnu Majah s@ara makna, dan sanadnya

slnhih.

Al Baihaqi bedrata 'Kami meminta menimbang dan memilih

riwayA yang ada dalam hadits Ibnu Umar serta Ibnu Az-/;fia1g karena

tfiah kedumya kua[, samdnya h;afi, dan perawi-perawinya istimewa

serta lebih kuat dni sisi kegtamaan melebihi Ashim bin Kulai4

perawihadits Wdil."

Kma kett
Cir.o,.fD ndalah jari rclunjuk Disebut demikian karena jati i"i

mengiqTaradran huhid dan pembersihan, yaitu tasbih-

Disebltr CI{\-JD 5rang bemrti mencela, karena jari ini digrrnakan

rmtuk me,nrmjuk 1nda saat bertikai dan mencela

(ill3 8r, Jie), pokar ilmu hitmg mensyaratkan meletakkan

ujrmg jui manis di ms jari kelingking, namun bukao itu yang

dimaksrd di sini- U*srUnya adalah meletakkan jari kelingking di
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atas tetapak tangan seperti jari tergah yang jrya diletakkan di atas

telapak tangan. Ivlaksudnf adalah sifat jari jempol dan jari telunjuk
dengan tangan berbentuk angka limap uluh Sembilan, seperti yang

disebutkan oleh ahli ilmu hitung karena mengikuti riwayat hadits

dalarn Shalrih Muslim dan lainnya seeerti yang dijelaskan
sebelumnya

Maseleh:

Asy-Syaf i dan sahabat-sahabat kami berkata "sunnahnya,
dalarrr kedua tasyvfud meletakkan tangm kiri di atas paha kiri dan

tangan kanan di atas paha kanaq memlelrtangf,an jari-jari t ngan kiri
ke aratr kiblafi, diletakkan di dekat ujung luht, kira-kira ujung jari-jari
sejajar dengan luurt Pertanyaanny4 apakah dianjurkan membuka atau
merapatkan jili-jari tangan? Dalam hal ini ada duape,ndapat:

Pertono: Ar-Raf i berkafia, 'Memrnrt pendapat yang kuat,

dibuka tanpa berlebihaq kil€na tidak ada pedntah rmtuk membuka
secara berlebihan dalam sbalat'. Pendapat ini dipilih oleh pemilrk Asy-
Syamil,sebagian beffi fuqaha lfturasan, Rauyani, dan lainnya.

Kedua: Diletat&an mengarah ke kiblar Pendapat ini lebih kuat
dan inilah yang dipastikan oleh Muhmili, AI Bandaniji, Ar-Ruyani,
dan tainnya

Syaitfi Abu tlamid dalam At-Tahq menukil kesepakatan

sahabat-sahabat kami atas masalah ini. Sementara pendryat Imam Al
Haramaiq Al Ghazali, dan porapengikutnya meirgatakan bahwa tidak
aiperintahkannya jari-jari kecuali saat sujud adalah
pilihannya unnrk salah satu dari kedua pendapat t€rsebut. Namun yang
kuat adalah sebaliknya

Berkenam dengm t ngan kanan, maka t ngen diletakkan di
atas ujrmg lutut, jni kelingf,ing dm jari mmis sedangkan
jari tehmjuk di lunrskm- S€m€nka untr*;ai jempol dan jari tengall
ada tiga pendryA s€eerti yang diriwaydkm oleh penulis. Ketiga
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pendapat ini masyhur dalam kitab-kitab para satrabat kami. Mereka

mengingkari Imam Al Haramain dan Al Ghazali yang hanya

menyebutkan satu pendapat, padalral ketiga pendapat ini mqpyhur.

Pendapat pertama: Jari tengatr digenggam bersamaan dengan

jari ketingking dan jari manis, sementara jari jempol dan jari telunjuk

dilnnrskan. Demikian pernyataan Asy-Syaf i dalaml/ Imla'-

Pendapat kc&n: Jari jempol dan jari telunjuk dilingkarkan-

Setanjutnya, berkenaan dengan cara melingkarkannyq terdapat

duapendapa! seperti diriwayatkan oleh Al Baghawi dan lainny-a:

Pertama: Keduanya dilingkarkan dengan ujrmg keduanya

dipertemukan. Ini pendapat yag kuat dan inilah yang dipastikan oleh

Muhamili dalam kedua kitabnya.

Ke&ta: I€lokan jari tengah diletatr&an di antara dua lekgkan

jari jempol

Pendapat kctiga: Jari jempot dan jari tengah digenggam- Inilah

pendapat yang terkuat.

Berkenaan dengan tata cara menggenggam jari jempol' ada

dua pendapat:

Pertama; Jari jempol diletd,kkan di dekat jari telunjuh seperti

membentuk angka lima puluh tiga Ini pendapat yang paling kuar-

Kedua: Jari jempol diletakkan di tepl jari tengalu seeerti

membentrk angka dua puluh tiga

Sahabat-satrabat kmri berkata, "Mana saja cara di atas

dilakukan, berarti Sunnah sudah dilalalkan. Perbedaan pendapat hanya

pada sisi mana yang lebih utama."

Sahabat-sahabat lcami b€rkat4 "Berdasarkan semua pendapat

ini, maka disuuahkan menunjgk dengan jari telunjuk kamn- Jari

telunjuk ditegakkan ketika mencapai hamzahpada ucapan ltrr ! dl il-

t_
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Asy-Syaf i menganjurlmn menrqiuk dengan jari telunjuh
berdasarkan hadits-hadits sebelumnya-"

Sahabat-sahabat kami meneruskan, 'Mengnjuk dengan jari
telunjuk hanya dilahrkan sekali."

Ar-Raf i meriwayatkan pendrym lain, 'Menr4iuk dengan jari
telunjnk pada semua tasyalrud." Pend4at ini lemah.

Selanjutnya, apakatr jari telunjuk digerak-gerakkan saat

menuqiuk? Ada bebe,rapa pendapat

Pendqat pertana: Tidak digerak-gerakkaa maknrh
huhrmn5ra bila digerak-geral&an kilEna t€rmasuk perbuatan kecil
'dalam shdal namun shalat tidak bafial. Ini pendapatpling kuat yang
telah dipastikan oleh jumhur

Pendopat kcdn: Haram digerak-gerakkan, dan bila
digeratckan maka shalat batal, karenatermasuk perbuatan kecil.

Pendryat ketiga: Dianjurkan dige,lak-gerakkan. Pendapat ini
diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hami4 Al Bandaniji, Al eadhi Abu
Ath-Thayib, dan lainnya Pendapat ini disandarkan pada hadits Wa'il
bin Hujr RA, ia menyebutkan tatia cara shalat Rasulullah SAW,
'Rasulullah SAW meletakkan kedua tangan ketika tasyahud,
kemudian beliau mengangkat jari (telmjuk). Aku melihat beliau
menggerak-gerakkannya seraya berrdoa .' (tIR. Al Baihaqi,
dengan sonad shahih). Al Baihaqi be*at4 "Ke,mungkinan yang
dimaksud menggerakkan jari telrmjuk adalah menunjuk, bukan
pengulangan gerakan, maka arti ini sesuai dengan riwayat Ibnu Az-
Zubair."

, Al Baihaqi menyeburtkan dengm sanarlnya yatg strahih dalir
Ibnu Az-Zubair Rd bahwa Rasulullah SAW manmjuk dengan jari
beliau ketika berdoa, dan beliau tidak mengg€rak-g€rakkannya (IIR.
Abu Dau4 dengan soud slahih)
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Sementara itu, hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari

Nabi SAW, bahwa beliau menggerak-gerakkan jari ketika shalat untuk

menakuti syetan, statusnya ndak shahih.

Al Baihaqi berkata, "Hanya Al Waqidi yang meriwayatkan

hadits ini, ia perawi yang dha'if,"

Ulama berkat4 "Hikmah meletakkan tangan di atas paha

ketika tasyahud adalatr agar tangan tidak melakukan hal.sia-sia."

Beberapa Hal tentang Menunjuk dengan Jari Telunjuk

Pertama: Jari telunjuk menunjuk ke arah kiblat.

Al Baihaqi berdalil dengan hadits Ibnu Umar dari Nabi SAW

untuk hal itu.

Kedua: Menunjuk diniatkan untuk ikhlas dan tauhid.

At Muzanni menyebut demikian dalam Al Mukhtashar

miliknya, juga seluruh sahabat kami..

Untuk masalah ini, Al Baihaqi berdalil dengan hadits yang di

dalamnya ada perawi yang tidak diketahui dari sahabat, bahwa Nabi

SAW mengisyaratkan tauhid dengan jari telunjuk.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Menunjuk

dengan jari telunjuk artinya ithlas."

Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Guna menundukkan

syetan."

Ketiga: Makruh menrurjuk dengan dua jari telunjuk tangan

kanan dan tangan kiri, karena Sunnabnya bagi tangan kiri adalatr

dibentangkan.

Keempat: Jika tangan kanan seseorang terpotong, maka

Sunnatr ini gugur dan ia tidak boleh menunjuk dengan jari lain karena

akan menyebabkannya meninggalkar-r Sunnah pada bagian lain.

L
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Mereka yang menyatakan pendapat ini diantaranya Al
Mutawalli. lni sama seperti orang yang tidak berjalan cepat pada tiga
putaran, ia tidak perlu berjalan cepat pada prrtaran keempat karena
Sunnahnya adalah tidak berjalan cepat. contoh-contoh lain masalatr

ini telah disebutkan sebelumnya.

Kelima: Pandangan mata tidak melebihi isyarat jari.

D"lrq masalah ini, Al Baihaqi dan lainnya bersandar pada
hadits Abdullah bin Az-Zubair, bahwa Nabi SAW meletakkan tangan
kanan dan berisyarat dengan jari (telunjuk), sedangkan pandangan
beliau tidak melebihi batas isyarat beliau. (HR. Abu Daud, dengan
sanad shahih).

7. Asy-Syinrzi berkata: Kemudian bertasyahud, dan
bacaan tosyahadyang paling utame adalah:

'u\t ,i'5 |flL i>fu' !)-rfutr Ut:itLst Lv;)t -LJr
aft'of Wl;vsia lt tV ,l;r ri;iifur 'ikj:, it*;i

ior jy., t:J?.|Lf 'qfrhr lt
"segalo penghormaton yang berborokbh dan shalaryar-shalawat
yang baih hanya untuk Allah. senoga kcselanotot, rahmat, dan
berhah Allah terlimpah hcpadanq wahai Nabi semoga
keselamatan terlimpah hcpodt haprri, dan (semoga terrbnpah puta)
hepoda hamba-humba Allah yang sholitt Aku berxaksi bahwo tidak
ada tuhan (yang berhah dberrrbott) selah Allott dan ahu bercaksi
bahwa Muhqunail odolah rdwan Allah,,

Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas RA, ie berkata,
'fRasulullah sAw mengajari krmi tosyahud sebageimana beliau
mengajari krmi surah, belieu bersabda, .Ucepkan, ,,Segala

penghormdon yong berbarafuh dan sholtwot-shdlawat yang baih
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hanya untuh Allah".'Ia menyebut seperti yang kami sebutkan

tadi.tt

Abu Ali Ath-Thabari meriwayatkan dari sebagian sahabat

kami, bahwa bacaan tasyahud paling utama yaifu:

it,*'$3r l9i l' i
"Dengan natna Allah dan karena Allah, seluruh penghormatan

hanya untukAllah."

Ini berdasarkan riwayat Jabir RA dari Nabi SAW.86

Namun ini tidak sesuai dengan madzhab kami. Membaca

bosmalah dalam tasyahud tidak sah menurut para ahli hadits"

Batas minimal sahnya tasyahud adalah membaca lima kalimat:

,rv, W ?rilt'itg;r ir z;rjUt 6 |rll iy*l' i--Wt
h Jy.t

l. ,...a. t6at
,l * , lJ^.-,. Ol "1.

:' 
* )r q v' Y;- \---- ;.- '.

Wf:ii,r 'yt i1't'of:*f 3-abr ,br ;rs
"

"segala penghormatan hanya untuk Allah, semoga keselamatan,

rahmat, dan berhah Allah terlbnpah kgpadamu, wahai Nabi'

serrurga keselamatan terlimpah kepada kam| dan (semoga terlimpah

pula) kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa

tidah ada tuhan (yang berhah disembah) selain Allah, dan aku

bercalcsi bahwa Muhonnad qdalah utusanAllah."

Bacaan ini menyebutkan makna tosyahud secara

keseluruhan.

Penjclasan:

Hadits Ibnu Abbas RA slwhih, diriwayatkan oleh Muslim.

Banyak sekali hadits tentang tasyahud, diantaranya:

t6 Penulis tidak menyebutkan matan hadits, dan pensyarah menyebutkan hadits

ini saat mentaklrij hadits-hadits tersebut.

t
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Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Ketika kami

shalat di belakang Rasulullah SAW, karni mengucapkan, 'Semoga

keselamatan tertimpah kepada Jibril dan Mika'il. Semoga keselamatan

terlimpah kepada fulan dan fulan'. Rasulullah SAW lalu menoleh ke

arah kami, beliau bersaMa, 'sesunggultnya Allahlah Yang Maha

memberi lrcselamatan. Bila salah seorang dari kalian'bershalawat

maka ucapkanlah, 'segala penghormatan, shalontat, dan kebaiknn

untuk Allah. Semoga kcselamatan, rahmat, dan berkah Allah
terlimpah kepadamu, walui Nabi. Semoga keselamatan terlimpah

kepada kami dan (semoga terlimpah Wla) kcpada lumba-hamba

Allah yang shalih --Sungguh bila kalim mengucqkawrya maka

ucapan itu mengenoi semua lwmba shalih yang ada di longit dan

bumi-. Aht bersaksi balwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah)

selain Altah dan aht bersaksi balwa Muhammad adalah hamba serta

utusan-Nya'."Kemudian hendaHah memilih doa yang ia kagumi, lalu
dibaca " (IIR. Al Bukhari dal Nduslim)

Riwayat Al Bulfiari menyebutkan: Karrti mengucapkan,

"Semoga keselamatan terlimpah kepada Allah dari hamba-hamba-

Nya, semoga keselamatan terlimpah kepada fulan drn fulan." Nabi

SAW lalu bersabda, "Jongan ucapkan, 'semaga kcselarnatan

terlimpah kepada Allah', korena sesungguhnya Allahlah Yang Maha

memberi keselamatan."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, *Rasulullatr

SAW mengajari kari tasyahzd sebagaimana beliau mengajari kami

suralr dari Al Qur'an. Beliau mengucapkan,'segala penghormatan

yang berbarakah dan slulawat-shalawat yang baik harrya untuk

Allah. Semoga keselamatan, ralnnat, dan berkah Allah terlimpah

kcpadamu, wahai Nabi. Semoga kcselamatan terlimpah kepada kami

dan (semoga terlimpah pula) kcpada hamba-lumba Allah yang

shalih. Ahr bersaksi bahwa tidak ado tulwt (yang berhak disembah)

900 ll et Uoi*u'SymahAl Muhadzdzab



selain Allah dan aht bersaksi balnia Mulamrnad adalah utusan

Allah'. " ([IR. Muslim)

Riwayat tain menyebutkatr, "sebagaimana beliau mengajari

kami Al Qur'an."

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari RA, ia berkata:

Rasulutlah SAW bersabda:

!.'-riit €rill ):j J*rl'u'K ;'-,.it 1t'2 ;:ts ts1

'Ne;, 
i, L r r'$t a 

"flt iy*1, it .'oriL:t -fui^
!.r.-)t'r lf iy t'of' i.;if dilt i, r+' *t W ivl*r'

t;'; i!* r3lilLi iltl:r'^) |!;-n I
'Ketika duduk (asyahud), hendaHah yang pertama kali

diucapkan oleh salah seorang dari kalian yaitu, 'Segala

penghormatan untuk Altah semata, penghormatan yang baik

dan shalmtat-shalmvat hanya untuk Allah. Semoga

kcselamatan, rahmot, dan berknh Allah terlimpah lcepadamu,

wahai Nabi. Semoga kcselamatan terlimpah kcpada knmi dan

(semoga terlimpah pula) kepada hamba-hamba Allah yang

shalih. Aht bersaksi bahv,a tidok ada tuhan (yang berhak

disembah) selain Altah dan aht bersaksi bahwa Muhammad

adalah utusan Allah'. " (I:R.. An-Nasa'i)

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu

Umar, Jabir bin Samuratr bin Jundub, dari Nabi SAW.

Diriwayatkan dari AMurrallman bin Abdul Qari, ia mendengar

Umar bin Al Khaththab RA mengajarkan tasyahud di atas mimbar:

Ucapkan:
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,i,5 :ry i>t1.^r i LrSlr irrj2tt n -g0r "ir L$3r
'*;!at lt :V,*: W iril, k;:, ii,t d'i';t
i!* r:-rZJ'ol ipf,'i |!;_r ,t i:*i iirr vt iif y tf Wl- 

.t;;;
"segala penghormatan lwnya wrtuk Allah segala kcsucian
lunya untuk Allah, shalantat-slulawA yorg baik ltorrya wtuk
Atlah. Semog;a kcselamata4 ralunat, dot berkah' Allah
terlimpah kepadamu, walui NabL Semoga kcselo.natan

terlimpah kcpada kami dan (semoga terlimpah pula) fupada
hamba-hamba Allah yang shalih Aht bersaksi balwo tidak ada
tulun (yang berhak disembah) selain Allah do, afu bersaksi
balwa Mulummad adalah utusot AllaIL " (HR Malik, dalam Al
Muwattha)

Diriwayatkan dari Al Qasim bin Muharnmad bahwa ketika
tasyahud Aisyatr RA mengucapkan:

hr yt iif v ol Wt it"-rgr"1r LrriA '-fur irLJt
:^:l;, 

dt ti,f :*L'iflt t;r, i!* r31,;l'ti i6f,
;EJp' l' ,+ ,yrri;i>r1.lr tkl;, )nr

"segala penghormatanyang baik, segalo slulawat dott kcsucian
hanya untuk AAah. Aht bersaksi balma tidak ada tulron (yang

berhak disembah) selain Allah dm aht bersaksi bahwa
Muhommad adalah utusan Altah Semoga kcselamaot, rahmat,
dan berkah Allah terlimpah kcpadoq walui Nabi. Semoga

kcselamatan terlimpah kepada kami dan (semoga terlimpah
ptla) kcpada hamba-homba Atlah Wg stulih- (HR. Malilq
dalam Al Muwattln'). Hadits shahih.
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{tulah hadits-hadits tentang tasyahud, semuanya sluhih, darr-

yang paling shahih berdasarkan kesepakatan para ahli hadits adatatl

hadits Ibnu Mas'ud, selanjutrya hadits Ibnu Abbas.

Asy-Syaf i dan satrabat-satrabat kami berkata, "Mana saja doa

tasyahud yang dibaca, hukumnya salL namun tasyahud (dalarn hadits)

Ibnu Abbas tebih utama." Inilah maksud perkataan penulis "dan

bacaan tasyahud paling utama adalah' dan seterusnya.

Redaksi "dan bacaan tasyahud paling utama adalah"

menunjulkan kebolehan mengucapkan bacaan tasyahud yang laun.-

Ulama sepakat masing-masing bacaan tasyahud tersebut

dibolehkan.

Mereka yang menukil. iima' diantaranya Al Qadhi Abu Ath-

Thayib.

Sahabat-satrabat kami berkata "Asy-Syaf i lebih menguatkan

tasyahud (dalarn hadits) Ibnu Mas'ud karena adanya tambahan

katimat fbrii6lU. Ini sesuai dengan firman Allah SWT, "Salam yang

ditetaplan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik" (Qs. An-

Nuur p\: 6l) Juga berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud,

"sebagaimana beliau mengajari karni surah darl Al Qur'an." Pendapat

ini dikuatkan oleh Al Baihaqi, ia berkata" "I'{abi SAW mengajarkan

taryahudkepada Ibnu Abbas, dan beliau mengakui batrwa Ibnu Abbas

merupakan salah satu sahabat pding muda. Dengan demikian,

tasyahud Ibnu Abbas lebih terakhir dari tasyahud lbmt Mas'ud dan

sahabat-sahabat lain.

Abu Hanifatr, Ats-Tsauri, Ahmad, dan Abu Tsaur memilih

tasyahud Ibnu Mas'ud, dan Malik lebih memihh tasyalud Ibnu Umar

RA.

Hadits Jabir yang menyebut basmalaltpada awalnya adatah

riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majatr, Al Baihaqi, dan lainnya. Sayairgnya

hadits ini dha'dmeurrut ahli hadits, seperti yang dinukil penulis dari
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para ahli hadits, seperti itu pula yang dinukil Al Baghawi. Mereka
yang mendhaifkan hadits ini adalah Al Bulfiari dan An-Nasa'i.

Al Baihaqi meriwayatkan basmalah dalam tasyahud dari
berbagai sanod, dan ia mendhaifl<annya. Ia menukil pernyataan dha'if
hadits tersebut dari Al Bukhari.

Al Hakim Abu Abdullah menyebutkan dalam Al Mustadrak,

"Hadits Jabn shahih."

Pernyataan ini tidak bisa diterima dari Al Hakim, sebab orang-

orang yang mendhaiftan hadits ini lebih hapal "lan lebih bagus dari Al
Hakim.

. Kosa kata:

Disebut tasyahud karena di dalamnya ada dua kalimat
syahadat.

(brg.gD adalah berruk jamak ftogU. '

AI Azhari menjelaskan: Al Farra' berkatq "Artinya
kekuasaan."

Pendapat lain menyebutnya kekekalan.

Pendapat lain mengartikannya selamat, perkiraan maknanya
adalah keselamatan dari segala kekurangao, seperti yang dituturkan
oleh Al Azhari.

Pendapat lain menyatakan, "Makna t+gU adalah tr;-fU
hidup.'

Makna pertama diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu
Abbas, serta dijelaskan oleh Ibnu Al Mrmdzir dan lainnya.

Ibnu Qutaibatr menjelaskan, "Adanya disebut (b93D dengan

bentuk jamak karena setiap raja memiliki penghormatan tersendiri,
kemudian dikatakan kepada kit4 "Ucqkonldlt" 'segala
penghormatan untuk Allah semota'," lerena semua kata yang
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menunjukkan kekuasaan hanya berhak disandang oleh Allah SWT

semata.

At Baghawi menjelaskan dalam Symh As-Sunnah: Itu karena

penghormatan-penghormatan yang disampaikan kepada para raja tidak

laik disanjungkan untuk Allah SWT.

Redaksi (b6r ',t't:jlar b€1$1t1, mereka menjelaskan,

"Prkiraannya adalah P(h\ 'crr:iAx1 Urii6lU dengan hrxuf waw,

seperti disebutkan dalam hadits lain, hanya saja huruf wcrw'nya

dibuang, dan membuang waw athafhuLrumnya boleh."

Redaksi 1Ur.j!dt1, ada yang menyatakan batrwa maksudnya

adalah ibadatr, seperti dikemukakan oleh Al Azhari.

Ada pula yang mengartikannya rahmat.

Ada juga yang mengartikannya doa, seperti dituturkan Al
Baghawi.

Pendapat lain menyebutkan bafrwa maksudnya adalah shalawat

syar'i.

Ada juga yang mengartikan shalat lima waktu.

Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Al Mundzir dalam Al
Isyraf,Al Bandaniji, serta penulis Al Uddah dan'Al Bayan.

Penulis Al Matlnli'. menjelaskan, "Berdasarkan perkiraan

tersebu! maka.rti (i bt:itaq yaitu, hanya Allah SWT yang berhak

menyandangnya."

Pendapat lain menyatakan, 'Allah SWT disembatr dengan

shalawat."

Redaksi (b6D, ada yang menyatakan batrwa artinya adalatr

perkataan-perkataan yang baik, berupa pujian dan dzikir untuk Allatr

SWT, seperti dikemukakan oleh Al Ailtarl
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Ibnu Al Mundzir, Ibnu Batltal, dan penulis Al Bayan

menjelaskan, "Artinya baik.'

Redaksi (f' ef ?ly il,;,1,A1-Azlari menjelaskan, "Ada dua

pendapat berkenaan arti kalimat ini:

Pertama: Artinya, nama As-Salam, de,ngan kata lain nama

AUah SWT untukmu.

Kedua: Artinya semoga Allah SWT memberi keselamatan

kepadarrnl dan orang yang diberi keselamaran oleh Altah SWT
t€ftebas dari selunrh petaka

Tentang redaksi (€E pf:lr), saya tidak mengetahui seomng

ulama pun menjelaskan kata ganti pada kalimat fqpl. Aku
menyodorkan masalah ini kepada pembesar-pe,mbesar ulamq
kemudian saya dapat kesimpulan bahwa adalah para

hadirie mulai dari imam, makmum, malaikat, dan lainnya.

Redaksi (,*J.6r ii, l,'l ,)tt> tV mergpakan bentuk jamak

dari Jf. Kami meriwayatkan dari Al Ustadz Abu Al Qasim Al
Q*Vairi dalam tulisannya,, ia berkata: Aku Abu Ali Ad-
Daqqaq berkata, .Tidak ada sesuatu prm yang lebih mulia dari
ubudiyah, tidak ada nama yang lebih sempunra bagi sifat seorang

mulmin melebihi sifat ubudiyah, kar€Nu itu Allah SWT berfimran
kepada Nabi-Nya SAW pada malam M'raj, yang menpakan saat-saat

beliau yang paling mulia, 'Maha Suci AAah yang telah
memperjalankan hamba-Nya pada suau malam'. (Qs. Al Israa' [17] :

l) Allah SWT berfirman, 'Lalu dia merryampaikor kcpada hamba-Nya
(Mtfianmad) apa yang telah Allah wahyukan'. (Qs. An-Najm [53]:
l0) Selain it t i,jiJ.&Jl merupakan bentgk jamak dari folt!1r.'

Abu Ishaq Az-7-anaj dan pen.rlis Al Maholi' menjelaskan,

"Orang shalih adalah orang yang meNrunaikan hak-hak,Allah SWT dan

hak-hak sesama"
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Redaksi liitr lt 4tbl,r*'D artinya sudah diketatrui dan sudah

jelas.

Tentang redaksi fl' lt-ll, menurut Al Azhari, uRasul adalah

omng yang menuruti khabar-khab ar Dzatyang mengutusnya."

Ada pula yang menyatakan, "Guna mengikuti wahyu yang

disampaikan kepadanya." 
l

Redaksi penulis "berdasarkan riwayat Jabir dari Nabi SAW"
sama dengan yang tertera dalam Al MuhadzdzaD. Di sini ada kalimat
yang dibuang, perkiraannya: Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa

beliau mengajari mereka tasyahud seperti mengajari suratr dari Al
Qur'an: (ib-b*Jt lnt !rf-,) d- seterusnya.

Redaksi "karena kalimat ini mencakup makna tasyahud secara

keseluruhan" diperdebatkan, karena kata (bri.3D tidak mencakup

(brir6lD, (rtjfsrl,dan @,r;$l 11.

Masalah:

Menurut kami, tasyahud paling sempurna adalafr tusyahud

riwayat Ibnu Abbas secara keseluruhan. Tasyahud ini bisa digantikan

dengan tasyah.ud riwayat Ibnu Mas'ud, kemudian tasyahud riwayat
Ibnu Umar. Kami telah meqielaskan semuanya.

Ar-Raf i meriwayatkan pendapat aneh, "Tasyahud paling

utama adalatr @'cf;tUb br$rlt'ct'€1:ilt br!;.3r1, untuk menyatukan

semua bacaan iisyahud."

Sekelompok satrabat l€mi, diantaranya Abu Ali Ath-Thabari,

menyatakan, "Pada awaltasyahudmembacu (l irg6t ji9i jrt i-r.."
Jnmhur fuqatra memastikan tidak ada anjuran basmalahdalam

tasyahud.

Asy-Syaf i tidak menyinggung basmalah lantaran tidak

adanya hadits yang menjelaskan masalatr itu.
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Syaikh Abu Hamid meriwayatkan basmalah dalarn tasyahud

dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar RA, ia berkata, "Tidak ada

fuqaha yang menyatakan demikian selain keduanya."

Batas minimal tasyahud menunrt Asy-Syaf i dan sebagian

' besar sahabat kami yaitu:

W if,i,littl:t yt ze-,ri Ut 16 :*L i* ir,Lers
t:r?.llfipf,hr h iif I f W(:#Pt Ar >ts ;sj

"segala penghormatan hanya untuk Allah. Semoga

keselamataq rahmat, dan berkah Allah terlimpah kcpadamu,

wahai Nabi. Semoga kcselamatan terlimpah kcpafo kami dan

(semoga terlimpah pda) kcpada lnmba-hamba Allah yang

stulih. Aht bersaksi balwa tidak ada tuhan (yang berhak

disembah) selain Allah dan aht bersaksi balwa Muhammad

adalah utusan Allah."

Sekelompok fuqaha menyebut (t'fi *1;,1'tt111, demikian yang

dinukil Ar-Raf i dari fuqaha Irak dan Rauyani.

Al Baglrawi menyebut Ci*i t31;J, 1:l 
"*?i.Ibnu 

Kajj dan

Ash-Shaidalani menukilnya, namun keduanya membuang kalimat
(,8&T,i dan menyebut (,iir iVi t:*;'ot't12t11.

Menumtku (An-Nawawi): Seperti itulah yang saya baca

dalam Al Umm, seperti dinukil oleh Ash-Shaidalani. Seperti itu juga

yang dintrkil oleh Syaikh Abu Hamid dalamAt-Ta'liq dzriAl Umm.

Ibnu Suraij menjelaskan, uBatas minimal tasyahud adalah:
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iy--l' Ug;r yt t;-rt Ut ,6 |rlL i{-l' !.-$
Li 

"6ft 
ii,r 'yt df y tf *i'ebr "irr ;q7 ,b3 tlL

i;; ttf;)

'segala psng\lormatan hanya untuk Allah. Semoga keselamatan,

rahmat, dan berkah Allah terlimpah kcpadamu, wahai Nabi.

Semoga kcselamatan terlimpah kepada kami dan (semoga

terlimpah pula) lrepada hamba-hamba Allah yang shalih- Aku

bersaksi balu'a tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain

Allah dan aht bersaksi balwa Muhammad adalah utusan-

Nyd'."

Sebagian fuqatra tidak menyebut kata fiy-lU yang kedua

dalarn pennkilan dari Ibnu Suraij sebagai berikut: f H' 6 |* 1!.l'1,
';r--J t !, ,V.rF). Pendapat ini dipilih oleh Al Imam Abu Abdullatr

At H"tiini, salah satu pembesar satrabat kami generasi pendahulu.

Namun yang benar adalah yang pertama" karena sering disebutkan

dalam berbagai hadits dan sama sekali tidak menghilangkan kata-kata

yang ada dalam riwayat shahih. Dengan demikian, wajib disebut

secara keseluruhan.

Oleh karena itu, Asy-Syafi'i dan satrabat-sahabat kami berkata,

"Wajib menyebut kata (b$'ft)" karena semua riwayat menyebutnya,

tidak seperti k"t ' 1t rijf*XlD.... Riwayat Abu Musa sebelumnya

menunjukkan kata ({}'t), namun tidak disebutkan.

Adapun pembuangan kata (i,i.1.ft19 adalah salatr, karena

syariat tidak memaksudkannya sebagai salam untuk selurutr hamba di

sini, namun hanya unhrk harnba-harnbaNya yang shalih. Jadi,

pembtrangan l&tu(*f$l) menurut hemat kami adalatr salatr.

Kesimpulan: Ada tiga pendapat tentang kalimat 1 fu 1;;2
'tc;;i,
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fiqaha
hadits.

Pertama: Wajib dibaca.

Kedua: Keduanya tidak dibaca.

Ketiga: Yang pertama wajib dibaca, sementara yang kedua

tidak.

Demikian penjelasan penulis dalam At-Tanbih, dan juga

lainnya. Seperti itu pula yang disebutkan dalam sebagian

Sejrrrlatr salrabat kami mengucapkan (€f, fllf-"fr C{," ir[lU
dengan huruf att/dan /an. Seperti ini yang disebutkan dalam sebagian

besar hadits dan sebagian besar penjelasan Asy-Syaf i.

Disebutkan dalam Muffittashar Al Muzanm: ( !3r 6|* ill
qE iil) dengan menyebut huruf c/fdan tam padakJimat pertama.

Sahabat-satrabat kami sepakat bahwa semuanya boleh, rulmrm

lebih baik dengan huruf aly'dan lam,karena sebagran besar hadits dan

penjelasan Asy-Syaf i menyebutkan demikian, selain tambatrannya

lebih antisipatif, serta agar sesuai dengan salam tahallul pada akhir
shalat.

8. Asy-Syirazi berkata: Asy-Syafi'i menjelaskan ililam Al
Unttt, 'rTidak masalah bila tidak dibaca secara berumtan, karena
meksudnya sudah tercepai meski tidak dibaca secrra berurutan."
Ketika sampai .pada ucrpsn syahadat dianjurkan menunjuk
dengan jari telunjuk, berdasarkan yang kami riwayatkan dari
hadits Ibnu Umar, fbnu Az-Zubair, dan Wa'il bin Huir RA.

Selanjutnya, apakah pardt tosyahud i\i membaca doa
shrlawat untuk Nabi SAW? Ada dua pendapat:

Pertama: Asy-Syaf i dalam pendapat lamanya, "Tidak
membaca shalawat, sebab bila disyariatkan membaca shalawat,
tentu disyariatkan pule membaca shalawat untuk keluarga Nabi
SAW sema seperti toryahud akhir."
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Kedua: Asy-Syaf i dalam pendapat barunya, "Membaca
shalawat, karena tasyahud awal adalah duduk yang disyariatkan
membaca tasyahud, sehingga disyariatkan membaca shalawat

untukNabi SAW, stma seperti tasyahad akhir."

Penjelasan:

Redaksi "karena tasyahud awal adalah duduk yang

disyariatkan membaca tasyahud'mengecualikan duduk di antara dua

sujud dan duduk istiratrat.

Penjelasan penulis tersebut menyimpulkan tiga hal:

Pertama: Anjuran menunjuk dengan jari telunjuk. Masalah ini
telah dijelaskan sebelumnya beserta bagian-bagiannya Juga penjelasan

mengenai hadits-haditsnya dan segala hal yang terkait.

Kedua: Lataz}a tasyahud wajib disebut. Jika seseorang

menggantinya dengan kata lain yang semakna, maka shalatnya tidak

sah bila ia sebenarnya mampu mengucapkan tasyahud dengan bahasa

Arab. Namun bila ia tidak mampu, maka cukup dengan terjemahnya

dan ia wajib belajar. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam

bab: Takbir.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib meriwayatkan pendapat lain, "Jika

seseorang mengucapkan lXitr i1 atTbt gtlf rcbusai ganti t aitl 'of'.t4Zt

hr lfl maka hukumnya sah, karena maknanya sama."

Namun menurut pendapat yang kuat dan masyhur, "Bacaan

pengganti tersebut"tidak sah, sama seperti kalimat-kalimat lain."

Tasyahud harus dibaca secara berurutan, dan bila tidak dibaca

secara berunrtan serta dirubah sedemikian rupa hingga menrsak

maknany4, maka shalatnya tidak sah. Shalat tidak sah bila dilakukan

dengan sengaja, karena kalimat tersebut adalah kalimat non-Arab.

Namun bila tidak s4mpai merubatr makmnya, maka ada dua pendapat:
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l. Me,nurut madzhab, usah,u dan inilah yang tertera dalam teks Asy-
Syaf i serta telah dipastikan oleh firqaha Irak dan sekelompok
fuqaha Khurasan.

2. Ada dua pendapat tentang sah-tidaknya shalaf seperti dituturkan
oleh fuqaha Khurasan dan penulis Al Hawi. Al Qadhi Husain dan

Al Mutawalli memastikantidak sah.

Pendapat yang kuat adalah yang pertama

Malik dalam Al Muwattlra' dan Al Baihaqi meriwayatkan
dengan sanad stahih dari Aisyah RA, bahwa ketika tasyahud ia
mengucapkan:

i>r'".rr t;;i ii"- t:iar'of '6f, hr it iir v lf ,rei

:, :q: Fr rA; i>tu' tkj:: !, L;i 4t ,i,l lry
.:a!ar

"Aht bersaksi balma tidak ada tuhon (yanS berluk disembah)
selain Allah dan aht bersaksi bahwa Mhommad adalah utusan
Allah. Semoga keselantatan, rahmat, dan berkah Altah
terlimpah kepadamu, wahai Nabi. Semoga kcselamatan
terlimpah kepada kami don (semoga terlimpah pula) kcpada
lumb a-lumb a Allah yang shalilt "

Penjelasan telah disebutkan tidak lama sebelumnya.

Ketiga: Apakah disyariatkan membaca shalawat untuk Nabi
SAW setelalr tasyahud awal? Ada dua pendapat masyhur:

l. Pendapat lama, "Tidak disyariafikan.!'Pe,lrdErd ini dipastikan oleh
Abu Hanifa[ Ahmad, dan Ishaq. Juga diriwayatkan dari Atha,
Asy-Sya'bi, Nakha'i, serta Ats-Tsauri.

2. Pendapat banr, "Disyariitknn." Ini pendryat yang hmt menurut
sahabat-satrabat kauri.

gl2 ll et U"i^u'Syoah Al Muhadzdzab



Dalil kedua pendapat torsebut telah disebutkan oleh penulis.

Muhamili meriwayatkan duapendapat dalam Al Majmu':

1. Pendapatsebelumnya.

2. Disunatrkan, hanya satu pendapat.

Penulis Al Uddah meriwayatkan dua pendapat:

1. Keduapendapat sebelumnya.

2. Tidak disunahkan, hanya satu pendapat.

Melalui ketiga riwayat tersebut dapat disimpulkan bahwa

dalam masalah ini ada dua pendapat:

1. Disunahkan membaca shalawat. Ini pendapat yang kuat dan inilah
teks Asy-Syafi'i dalamAl Umm sertaAl Imla'.

Berkenaan dengan shalawat untuk keluarga Nabi SAW, ada

dua pendapat:

Pertama: Tidak disyariatkan. Pendapat ini dipastikan oleh

penulis dan seluruh fuqatra Irak.

Kedua: Masalatr ini disandarkan pada kewajiban membaca

shalat untuk teluarga Nabi SAW pada tasyahud akhir. Pendapat ini
diriwayatkan oleh fuqaha Khurasan. Bila membaca shalawat untuk

keluarga Nabi SAW kita katakan tidak wajib, maka di sini tidak wajib.

Bila wajib, maka ada dua pendapat, sama seperti bacaan shalawat

Ar-Rafi'i berkata, "Bila kita berpendapat, 'shalawat untuk

Nabi SAW tidak dianjurkan dalam tasyahud awal', maka tidak pula

ketika qunut. Atau bila kita mewajibkannya pada tasyalrud akhir dan

tidak kita snnahkan padatasyahud awal, namun ia melakukannya pada

tasyahud awal, maka ia telatr memindahkan salatr satu rukun shalat di
selain tempatnya.u
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Tentang batal atau tidaknya shalat, ada perbedaan pendapat
dan perincian yang akan disebutkan berikutnya.

Cabang: Satrabat-sahabat karni berkata, ..Makruh hukumnya
membaca lebih dari shalawat untuk Nabi SAW dan keruarga 

-bilakeduanya kita sunahkan- pada tasyahud awal. pada tasyahud awal,
maknrh hukumnya membaca doa atau memperlama bacaan lain. Bila
seseorang melakukannya maka shalatnya tidak batal dan tidak perlu
zujud sahwi, baik ia sengaja memperlama tasyahud awal tersebut
rnauprm karena lupa.' Demikian pendapat yeng dinukil syaikh Abu
Ilamid dari pernyataan Asy-Syaf i dan telah disepakati oleh sahabat-
sahabat kami. Pendapat ini disandarkan pada hadits Abu Ubaidah bin
Abdullah bin Mas'ud dari ayatrnya, 'T.Iabi sAw ketika berada dalam
dua rakaat pertarn4 beliau seperti berada di atas batu yang
dipanggang." Mereka berkata, "Hingga beliau berdiri.. (HR. Abu
Daud, At-Tirmidzi, dan fur-Nasa'i). At-Tirmidzi berkata, "Hadits
hasan."

Pernyataan At-Tirmidzi tersebut tidak benar, karena Abu
Llbaidah tidak mendengar dari ayahnya dan tidak semasa dengan
ayabnya, berdasarkan kesepakatan para atrli hadits. Hadits tersebut
mwtqathi' (terputus *a'radnya).

g. Asy-Syirazi berkata: Kemudian berdiri untuk rakaat
ketiga dengan bertumpu pada tanah dengan kedua tangan. Ini
berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari Matik bin AI
Huwairits pada rakaat pertama. selanjutnya yaitu melakukan
shalat-shalat berikutnya, seperti pada rakaat kedua, kecuali
becaan keras dan bacaan surah yang telah kami jelaskan.

Penjelasan

Menurut madzhab karni, ,Berdiri pada rakaat kdiga dengan
bemumpu pada tangan di atas tanah."
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. Madztrab ulama mengenai hal ini telatr dijelaskan sebelumnya,

begitu juga dalil kami dan dalil mereka.

Asy-Syaf i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, "Berdiri
dengan bertakbir. Takbir dimulai sejak awal berdiri dan dibaca

memanjang hingga tegak berdiri.l'

Telah dijelaskan sebelumnya dalam bab: Ruku tentang riwayat
pendapat fuquhu Khurasan, "Takbir tidak dipanjangkan.u

Namun yang kuat adalah pendapat pertama. Penulis perlu

diralat karena tidak menyebut bacaan takbir, sebab takbir setelatr

rakaat kedua huhinnya sunah, tidak ada perbedaan pendapat dalam

hat ini berdasarkan hadits-hadits shahih yang dijelaskan sebelumnya
dalam bab: Ruku.

Anjuran memulai takbir sejak awal berdiri yang karni sebutkan

ini adalah madztrab kami dan madztrab jumhur ulama. Dua pendapat

diriwayatkan dari Malik:

Pertama: Seperti pendapat ini.

Kedua: Aturannya yaitu, tidak takbir saat berdiri, kemudian

setelah tegak berdiri baru memulai takbir.

Ibnu Batthal Al Maliki berkatq "Pendapat Malik yang sesuai

dengan pendapat Jumhur ini lebih utama, dan inilah yang dikuatkan

oleh berbagai atsar."

Satrabat-satrabat kami berkata, "Kemudian shalat rakaat ketiga

sama seperti pada rakaat kedua, kecuali dalam hal bacaan keras dan

bacoan suratl."

Dalam hal ini ada dua pendapat sebelumnya, apakah pada dua

rakaat terakhir disyariatkan rhembaca surat? Bila disyariatkan maka

bacaan pada dua rakaat terakhir lebih ringan dari rakaat kedua seperti

yang dijelaskan sebelumnya. Juga telatr dijelaskan sebelumnya tentang

anjuran mengangkat tangan bila bangun dari tasyahud awal.
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, Telatr kami sebutkan sebelumnya batrwa pendapat yang

masyhur dalam madztrab kami adalah tidak dianjurkan. Namun

menurut pendapat yang kuat atau yang benar, kedua tangan diangkat.

Dalil-dalilnya telah dijelaskan sebelumnya

10. Asy-syirazi berkata: Ketika telah sampai pada akhir
shalat, orang duduk tosyahud untuk bertasyahud. Tasyahud akhir
hukumnya fardhu, berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud RA, ia
berkata, "Sebelum tasyahud diwajibkan pada kami, kami

mengucapkan bersama Rasulullah SAW, 'Semoga keselamatan

terlimpah kepada Allah dari hamla-5amba-Nya' semoga

keselamatan terlimpah kepada Jibril serta Mika'il, dan semoga

keselamatan terlimpah kepada fulan'. Nabi SAW lalu bersabda,

'langan mengucaplcanr "semoga heselamotan terlimpah kepada

Allthu learena seswrgguhnya Altah Maha Selanat, tapi
ucaphanlnh, " Segala penghornatan antuk Allah. "

Penjelasan

Ketika sampai pada akhir shalat, orang duduk untuk tasyahud

kemudian bertasyatrud. Duduk dan tasyahud im menurut kami

hukumnya fardhu" dan tanpa keduanya shalat tidak sah. Pendapat ini
dikemukakan oleh Al Hasan Al Bashri, Ahmad, Ishaq, dan Daud, serta

diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Umar bin Al Khaththab RA,

Nafi 
-budak 

Ibnu lJmar- dan lainnya.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat, uDuduk seukuran

t asyahud fuikamnya waj ib, n am un t asy ahud tidak waj ib.'

Syaikh Abu Hamid meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Az-

Z\hi, Nakha'i, Malik, Al Auza'i, dan Ats-Tsatxi, "Tasyahud akhir

dan duduk untuk tasyahud akhir hukumnya tidak wajib, hanya saja

Az-Ztfri, Malik, dan Al Altza'i menyatakan, 'Bila tidak dilakukan

maka harus sujud satrwi'."
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Pendapat lain dari Malik sama seperti pendapat Abu Hanifatr,

namun pendapatnya yang masyhur yaitu, wajib duduk seukuran salam

saja. Pendapat mereka ini disandarkan pada hadits tentang orang yang

shalat secara tidak bailq hadits AMunahman.s' bin Ziyad bin An'um
Al Afriqi dari Bakr bin Sawadatr, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash,

ia berkata" "Rasulullah SAW bersabda, 'Bila imam dufuk di akhir

shalatnya kcmudian berhadats sebelum tasyahud, maka shalatnya

telah semlturna'."

Riwayat lain menyebutkan, "Kemudian berhadats sebelum

salarq maka shalatnya telah sempurna." (ryR. Atu Daud, At-
Tirmidzi, Al Baihaqi, dan lainnya)

Lafazh mereka berbeda-beda. Hadits serupa diriwayatkan

secara mauquf daiAli binAbi Thalib RA.

Dalil lain yaitu, diqiyaskan pada tasyahud awal dan bacaan

tasbihuntuk ruku.

Satrabat-sahabat kami berhujjatr dengan hadits Ibnu Mas'ud

sebelumnya, hadits ilr shahih.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi, keduanya

berkata, "Sanadnya shahih."

Satrabat-sahabat karni berkata, "Ada dua poin dalam hal ini:

Pertama: Perkataan Ibnu Mas'ud, "sebelum tasyahud

diwajibkan,"menrmjukkanbahwatasyahudhvkrmnyawajib.

t' Abdunahman bn Z*ad bin An'um Asy-Sya'bani Abu Ayyub Al Qadhi
Afrika dari ayatrnya, darinya Ibnu Al Mubarak dan Ibnu Watrab meriwayatkan
hadits.

Yahya bin Sa'id Al Qatthan menyatakarmya sebagai perawi yang tepercaya.
Ahmad bin Hanbal menilai haditsnya munks.
Ya'qub bin Syaibah berkatq "Ia orang shalih dan temnsuk golongan yang

memerintahkan kebaikan. "
Ibnu Adi berkata, "Sebagian besar riwayatnya tidak diteliti.'
Al Bukhari berkat4 "[a orang ya"g dekat dengan hadits."
Saya berkat4 "Abdurrahman bin Ziyad meninggal dunia pada tahun 156 H."
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Kedua: Sabda Rasulullah SAW, "Tapi ucapkaa 'Segala

penghormatan milik Altah semata',u adalah perintah, dan perintah itu
wajib. Tidak ada riwayat yang secara tegas menentangnya

Sahabat-satrabat kami berkat4 "Itu karena tasyalrud mirip
dengan bacaan, sebab berdiri dan duduk tidak bisa dibedakan urana

ibadah dan mana kebiasaan. Oleh karena ltu, keduanya harus

dibedakan, tidak sarna seperti ruku dan zujud.

Berkenaan dengan jawaban atas hadits tentang orang yang

shalat s@ara tidak baik, satrabat-sahabat kami berkata "Rasulullatl
SAW tidak menyebrrtkan tosyahud karena tasyalrud zudah maklum

bagr yang bersangkutan. Seperti itu juga niat Rasulullah SAW tidak
menyebutkan niat karena sudah makhun bagoyq dan seperti yang

telatr kita sepakati niat lrukumnya wajib. Rasulullah SAW juga tidak
menyebut dufuk rmtuk tasyahud."

Abu Hanifah sepakat tentang kewajiban duduk untuk tasyahud

akhir, hanya saja ia tidak menyebut salam, sementara Malik dan
jumhur sanra dalam hal kewajiban duduk untuk tatyahud.

Jawaban atas hadits Ibnu Umar yaitu: Hadits int dlra'if
berdasarklm kesepakatan para hafizb diantaranya At-Tirmidzi.
Kelemahan hadi* ini terlihat jelas.

At-Tirmidzi berkata" "sanadnya tidak kuat, larcu."

Ulama berkata: Hadits im dha'ifkarenatiga hal:

Pertama: Sanadnya rancu (mudhtharib), daa AMurrahman Al
Ifriqi merupakan perawi yang dtw'tf berdasarkan kesepakatan para

hafizh.

BaI<r bin Sawadatr tidak mendengar dari Abdullah bin Amr.

Riwayat dari Ali bin Abi Thalib RA juga dta'if,411 Baihaqi

mendhaiftannya.

ril

ii
,1.-

Ti
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Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad dari Ahmad bin

Hanbal, batrwa hadits ini tidak shahih.

Berkenaan dengan qiyas terhadap ruku, jawaban poin iTi

sudih dijelaskan sebelumnya.

Jawaban untuk qiyas terhadap tasyahud awal yaitu: Nabi SAW

menutupi dengan sujud sahwi atas tasyahud awal yang beliau

tinggalkan. Andai tasyahud ini wajib, tentu tidak bias ditutupi dengan

sujud sahwi.

Imam Al Haramain menyebutkan dalam Al Asalib, "Kaum

muslim tetap menutupi tasyahud awal dengan sujud sahwi, bukan

tasyahud akhir."

Cabang: Ulama sepakat kedua tasyahud dibaca pelan dan

mal<ruh dibaca keras. Pendapat ini disandarkan pada hadits Abdullah

bin Mas'ud RA, ia berkata, "Termasuk sunah membaca tasyahud

dengan lirih." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Al Hakim dalam Al
Mustadrak)

At-Tirmidzi berkata "Hadits hasan."

Al Hakim berkata *Hadits shahih sesuai syarat Al Bulfiari
dan Muslim."

At-Tirmidzi berkata, "seperti itulatr praktek ulama."

11. Asy-syirazi berkata: Sunnahnya dalam duduk ini
yaitu, duduk secara. tawaruk, mengeluarkan kaki kiri dari sisi

pantat kanan dan meletakkan kedua pantat di tanah. Ini
berdasarkan riwayat Abu Hamid RA, ia berkata, "Ketika duduk
pada dua rakaat pertama, Rasulullah SAW duduk di atas kaki
kiri dan menegakkan kaki kanan. Bila beliau duduk di akhir
rakaat, maka beliau duduk di atas kedua pantat, sedangkan

telapak kaki kiri bagian dalam diletakkan di bawah betis kaki
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kenan dan kaki kanan ditegakkan." Itu karena duduk pada

tosyahad ini lama, maka duduk tawaruk lebih memungkinkan,

sementera duduk pada tosyahuil awal hanya sebentar, sehingga

duduk iftrrosy lebih cocok Setelah itntosyahud, seperti telah kami
jelaskan.

Penjelasen:

Masalah ini telah dijelaskan sebeltrmnya, beserta dalil-dalil
dan bagian-bagiannya. Seperti itu juga pendapat-pendapat ularna

tentang masalah ini pada pembatrasan sebelumnya

12. Asy-Syirazi berkata: Seusai tosyahud, membaca

shehwat untuk Nabi SAW. Shalewat ini fardhu dalrrm duduk
tosyolrud akhir, berdasarkrn riwayat Aisyah RA, bahwa Nabi
SAW benabde:

*i>,Ub.irfu|yt'i* $tt
uAlloh tidok menefinu sholat tanpa thaharsh dan shalawat
untukku-"

Lebih utamanye mengucepkan:

*;'rat;L &'4bk )u Jl *: # ir'"f*'"Att
et;)1,* 6rt;.ts )ZJ )T *, # * t:t:rA,;.1)T

:,nr*d\a,;.\)T *,,
"Ya AIhh, limpahkanlah kesejahteraan hepoda Mtrtarunad dan

heluarga Muhamru4 sebagainana Engfua nclinpahkan
fuejahtcraan hepada lbrahim don kelwrgo lbrahirrl Berkahibh
Maharurud dan keluarga Muharunod sefugainana Enghau
nunberhahi lbrahim fun kcluarga Ibrahim Sesrmggrrtnya Enghau
Maha Terpuji lagi MaluAgwg.r
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Juga berdasarkan riwayat Ka'ab bin Ajrah RA dari Nabi

SAW, bahwa beliau mengucapkannya. Bacaan yang wajib adalah

C-eJ *'piii,'1.
Sementara doa shalawat untuk keluarga Muhammad,

dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertma: Wajib. Ini berdasarkan riwayat Abu Hamid, ia

berkata: Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana

cara. kami berdoa shalawat unfukmu?" Rasulullah SAW

menjawab, "(Icapkan, 'Ya Allah, limpahkan keseiahteraan kepada

Muhottuud serta istri-istri dan heturunan beliau, sebagaimana

Enghau melimpahkan keseiahteraan kepada Ibrahin Berkahilah

Muhammad serta istri-istri dan heturunannya, sebagaimana

Engkau memberkahi lbrahim. Ses;ungguhnya Engkau Maha

Teryuji lagi Maha Agung'. "
Madzhab kami berpendapat bahwa shalawat untuk

keluarga Muhammad' tidaklah wajib, berdasarka n iima'.

Penjelasan:

Menurutku, && baiknya bila hadi*-hadits yang berkenaan

dengan shalawat untuk Nabi SAW dan keluarga Nabi SAW

disebutkan di awal.

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ajratr RA, ia berkata, "Suatu

ketika Rasulullah SAW keluar menemui kami, lalu kami bertanya,

'Kita telah tahu cara mengucapkan salam kepadamu, lalu bagaimana

cara bershalawat untukmu?' Beliau menjawab, 'Ucapkan, :Ya Allah,

timpahkanlah kesejahteraan trepada Muhammad dan keluarga

Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan kcseiahteraan

kepada lbrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuii lagi Maha

Agtng. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad

sebagaimana Engkau memberkahi lbrahim dan keluarga lbrahim,
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sesunggu@a Engkou Malra Terp4ii lagi Malu Agtng.- (IIR. Al
BukfiaridanMuslim) 

i

Riwayat Abu Daud menyebutkan:

ts #, )Ti )1;i.t.r*.t'.';L.f 
_'4b 

L{
|'*1*UtArrl{ e,src

"Sebagaimona Engkru melimpahkot kesejahteraan kepada
Ibrahim, berkahilah Muhorunad dm kelwrga Muhammad
sebagaimona Engkru memberkahi lbrahim dan kelumga
Ibralfin, Engkau Mata Terpttji lagt Maha
Agung-"

Diriwayatkan dari llamid As-Sa,idi RA mereka bertanya
"wahai Rasulullalt bagaimana cara kami bershalawat untukmu?"
Rasulullah SAW melrjawab, "Ucapkan:

)T e'4bts y;ri:, ryt;f ;;, # jb'.f*'#tt
* *;t;. * €r! r ryt ):)i er *ai,* u :t:r eGl

'.r*1'+ ilSt'ra't;1. 9l
'Ya Allah, limpahkm kcsejahteram kepada Muhammad serta
istri-istri dan keArwan beliau sebagaimana Engkau
melimpahkan kcsejalrteraon kepado lbrahim. Berkahitah
Mulwnmad serta istri-istri dot kctwttnot beliau sebagaimana
Engkmt memberkahi lbrahim. Sesuguhnya Engkau Moha
Terp4ii lagi Maha Agmg'." (IIR. Al Bukhari dan Muslim).
Inilah lafazhMuslim.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudhri RA,, ia berkata:
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Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, salam untukmu seperti itu, lalu

bagaimana cara kami bershalawat. unhrkmu?" Rasulullah SAW

menjawab, "Ucapkan:

!:6"AG.\e'4bs u;,'!* # iL'.f*"dtt
et;t )T, er ).1,,p'.s 16, k )ZJ )T *3 # e
'Ya AUah, limpahkanlah kcsejahteraan kcpada Muhommad,

hamba dan Rasul-Mu, sebagaimana Engkau melimpahkan

kcsejahteraan lrcpada lbrahim. Ya Allah, berkahilah Muhammad don

lreluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi lbrahim dan

kcluarga lbrahim'. " (HR. Al Bukhaxi dalam" kitab shahihny4 di

tengatr-tengatr bab: Doa, dengan lafazh seperti ini)

Sebagran hafizh besar generasi terakhir menisbatkan hadits ini
kepada Al Bulfiari di selain tempat ini. Hadits ini secara tegas

menyebut (AV), e'-i,:" r;s)

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al Anshari RA, ia berkata,
*Rasulullatr SAW mendatangi kami ketika kami berada di majelis

Sa'ad bin Ubadah. Basyir bin Sa'ad lalu bertanya kepada beliau,

'Allah SWT memerintatrkan kami untuk bershalawat kepadamu,

wahai Rasulullah, lalu bagaimana cara kami bershalawat kepadamu?'

Rasulullah SAW diarn hingga kami berharap andai saja Basyir bin
Sa'ad tidak bertanya kepada beliau. Setelatr itu beliau bersabd4

'Ucaplran, "Ya Allah lirnpahkanlah kcsejahteraan kepada

Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau

melimpahlran kesejahteraan kcpada keluoga lbrahim. Ya Allah,

berlrahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana

Englrau memberkahi keluarga lbrahim. Sesungguhnya Englmu Maha
fsrpuji lagi MahaAgmg." (IIR. Muslim, dengan lafhzh ini)
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Riwayat lain menyebutkan, "Bagaimana cara kami bershalawat

untukmu ketika kami bershalawat untukmu dalam shalat?" Beliau
menjawab, "Ucapkan:

'Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kcpada Muhammad,

Nabi ummi, dan kcluarga Mulnmmad, .sebagaimana Engknu

melimpahkan kcsejahteraan kcpada lbrahim dan keluarga
Ibrahim. Berkahilah Muhammad, Nabi unmi, dan keluarga
Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi lbrahim dan

kcluorga lbrahim. Sesungguhnya Engkou Maha Terpiii lagt
Maha Agmg'. " (HR. Abu Hatim bin Hibban, Al Hakim Abu
Abdullah dalam shahihnya, Ad-Daraquthni, dan Al Baihaqi).

Mereka berhujjah dengan hadits tersebut.

Ad-Daraquthni berkat4 " S anad hadits irrd- has an."

Al Hakim berkat4 "Hadits int shahih.-

Ada dua tambahan dalam riwayat ini:

Pertama: Ucapan perawi "ketika kami bershalawat untukmu
dalam shalat."

Kedua: Sabda Rasulullah SAW, "sebagaimana i,ngtau
memberkahi lbrahim," mengingat sebagian besar riwayat hadits ini
tidak menyebutkan kalimat ini, dan yang disebutkan hanyalah
u sebagaimana Engkau memberkahi keluuga lbrahim".

Diriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid RA, ia berkata,
"Rasulullah SAW mendengar seseorang berdoa dalam shalatnya tanpa
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memuji Allah SWT dan tidak berdoa shalawat kepada Nabi SAW,

maka Rasulullah SAW bersabdA 'Orang itu terburu-buru'. Rasulullatr

SAW lalu memanggilnya dan bersabda kepadanya atankepada orang

lain, tBila salah seorang dari kalian berdoa hendaHah dimulai
dengan memuja dan memuji Allah, kcmudian membaca shalantat

untuk Nabi SAW, setelah itu berdoa sekehendabtya'." (HR. Abu
Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Hatim bin Hibban, dan Abu
AMullah Al Hakim, dalam shahihmereka berdua).

At-Tirmidzi berkata *HadiJs hasan shahih;'

Al Hakim berkata" "Hadits slwhih sesuai syarat Muslim.'

Dalam hal ini masih banyak hadits lain selain yang telah kami
sebutkan.

Ka'ab bin Ujrah adalah Abu Muhammad. Ada yang

menyebulnya Abu AMullah. Ada yang menyebutnya Abu Ishaq bin
Ujirah Al Anshari As-Salimi. Ia ikut dalam Baiat Ridhwan. Ia
meninggal dunia di Madinah pada tatrun 52 H. Pendapat lain
menyebutkan tahun 53 H. Ada juga yang menyebutkan tahun 5l H,
dalam wia 75 tatrun. Namrm adajuga yang berpendapat lain.

Tentang (1#, "*), menurut ahli balrasa dan ahli tafsir, arti
(*) adalatr terpqi, Dialah yang perbuatan-perbuatan-Nya terpuji.
Sedangkan arti (1r+.) adalah sempuma dalarn kemuliaan dan sifat-
sifat terpuji.

Masalah:

Shalawat untuk Nabi SAW dalam tasyahud akhir htrkumnya
fardhu, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini menurut kami,
selain pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Al Mundzir yang akan

kami sebutkan selanjutnyq karena ia termastrk jajaran satrabat kami.

Al Majmu'gwahAl Muhadzdzab ll gZS

I

I

l

I



Berkenaan dengan bacaan shalawat untuk keluarga

Muhammad, ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Imam Al
Ilaramain dan Al Ghazali:

Pertama: Tidak wajib. Ini pendapat yang kuat dan dinyatakan

dalam tulisan Asy-Syaf i, serta telah dipastikan oleh jumhur satrabat

kami.

Kedua: Wajib. Hanya saja, jumhur sahabat kami tidak
menyebutkan siapa yang mengemukakan pendapat ini, sementara Abu
Ali Al Bandaniji menyebutnya dalam kitabnya yang berjudul l/
Joni'. Demikian juga Abu Al Fath Salim Ar-Razi dalam At-Taqrib
dan sahabatnya, Syaikh Abu AI Fath Nashr Al Maqdisi dalam At-
Tahdzib, dan penulis Al Uddah, mereka menyebutkan bahwa itu
adalah pendapat At-Tarbuji, salatr satu sahabat kami. Pendapat ini
disandarkan pada hadits Abu Hamid, hanya saja hadits ini belum
disebutkan di sini. Sehzrusnya pendapat ini disandarkan pada hadits-

hadis .shahih yang secara tegas menyebut doa shalawat untuk
keluarga Muhammad. Mungkin (Jlt)yang dimaksud penulis adalah

keluarga" yaitu istri-istri dan keturunan yang disebutkan dalam hadits

sebehmnya. Ini adalah salah satu pendapat dalam masalatr ini, seperti
yang akan saya sebutkan dalam bagan tersendiri.

Asy-syirazi dan lainnya berkata, "Pendapat ini tertolak
berdasarkan ijma' umat." Maksudny4 ucapan doa shalawat unfuk
keluarga Muhammad tidaklah wajib.

Asy-Syafi'i dan satrabat-sahabat karni menyatakan, "Redaksi
shalawat yang terbaik adalah (F li 4t*t F ,)b.t- nijiry...''
s€eerti disebutkan penulis tadi.

Irbih baiknya lagr yaitu semua kalimat yang disebrIkan dalam

hadits-hadits sebelum disatukan:
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Jl *t j\t'4,u;'i:!* F Jr'k 6tir

AG.\ )ri AG.\,p'4b s f,i' 7t:'i: P
;.srcg #r!tyb:l:# JI &r# &urcttrzt

wVd\A';\)t'AG\&
"Ya Allah, limpahkantah kesejahteraan kepada Muhammad,

lwmba dan Rasul-Mu, Nabi umrni, dan (impahkan pula kepada)

lreluarga Muhammad, istri-istri dan keturunannya, sebagaimana

Engkau melimpahkan kesejahteraan kcpada lbrahim dan

kcluarga lbrahim. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan

kcluarga Muhammad' istri-istri dan keturunannya, s ebagaimana

Engkau memberkahi Ibrahim dan kcluarga lbrahim.
' 
Sesunggufurya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung."

Berkenaan dengan batas minimal shalawat, Asy-Syaf i dql
salrabat-salrabat kami berkat4 "Batas minimalnya adalatr < * ,y dt
ia)1."

Jika seseorafrg mengucapkan (F,,b ht i;r;, ,t.t u ada dua

pendapat, seperti dituttrkan oleh penulis Al Hav,i.

Kedua pendapat tersebut sama seperti dua pendapat tentang

ucapan (i,r[J' ple1,

Pertama: Tidak boleh. Pendapat ini kuat dan telatr dipastikan

oleh pemil rk At-TahdziD. Berdasarkan pendapat ini, ucapan ( ,tr ftjiJ'

4, *> atau (riif ,e 'k 
Sb9 f,*o*"ya boleh. Demikian pula

ying dipastikan oleh L-R f i, jika seseorang mengucapkan ( tn' .,lJa

,Jh ,*)maka hukumnya satr.

Kedua: Cukup dengan t* bt.#r) dan kiasannya merujuk

pada ucapan dalam tasyahud tl, it-: t31;i lti '*tll.Pendapat ini
mengacu pada makna
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Al Qadhi Husain menjelaskan dalam At-Ta'liq, "Tidak sah

mengucapkan (4, ,rv ,y'esr,l atau 1*G( &k iilU. Menyebut

ftrma Muhammad htrkumnya wajib."

Al Baghawi dan lainnya menyebutkan, "Batas minimal
shalawat untuk keluarga Mtrhammad adalah ({., # &'k #U,
4an disyaratkan membaca shalawat untuk Nabi SAW seusai

tasyahud."

Cabang: Berkenaan dengan keluarga Muhammad SAW yang

diperintahkan untuk dibacakan doa shalawat ada tiga pendapat

sahabat-satrabat kami :

Pertama: Mereka adalah kefurunan Hasyim dan Muthalib.

Pendapat ini kuat menurut madzhab, dan inilah pernyataan Asy-
Syaf i di Harmalah

Al Azhari dan Al Baihaqi menukilnya dengan Asy-Syafi'i, dan

inilah yang dipastikan oleh mayoritas satrabat kami.

Kedua: Mereka adalah keturunan Nabi Muhammad yang

bernasab kepada beliau SAW, yaitu anak-anak.Fathimah RA dan

keturunan mereka seterusnya. Pendapat ini dikemukakaq oleh Al
Azhari dan lainnya.

Ketiga: Semua kaum muslim yang mengikuti Muharnmad

SAW hingga Hari Kiamat. Pendapat ini dituturkan oleh Al Qadhi Abu
Ath-Thayib dalam At-Ta'liq dari sebagian sahabat kami. Pendapat ini
dipilih oleh Al Azhari dan lainnya. Ini merupakan pendapat Sufyan

Ats-Tsauri dan kalangan pendatrulu lainnya Al Baihaqi
meriwayatkannya dari Jabir bin Abdullah (sahabat Rasulullah SAW),
Su&an Ats-Tsauri, dan lairurya

Kalangan yang berpendapat demikian berhuiiah dengan firman
Allatt SWT, *Masukkanlah Fir'aun dan knumnyo kc dalam adzab
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yang sangat l(eras." (Qs. Ghaafir [40]: 46) Maksudnya adalatr para

pengikutrya secara keseluruhan.

Al Baihaqi berkata, "Pendapat mereka itu disandarkan pada

firman Allah SWT kepadaNuh AS,'Muatkantah kc dalam bahtera itu

dari masing-mastng binatang sepasang (jantan dan betina)i (Qs.

Huud [l]: a0) Juga firman Allah SWT, 'Dan Nuh berseru kepada

Tuhanrrya sambil berkata, . "Ya Tuhanht, sesunguhrrya anakku

termasuk kclumgaht, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang

benar, dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adifurya". Allah
berfirman, "Hai Nuh, sesunggahnya dia bukanlah termasuk

kelumgamu (yang dijonjikan akan diselamatlcan), sesungguhnya

(perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik"; (Qs. Huud I l]: a5-46)

Allah SWT mengecualikan putra Nuh dari jajaran keluarganya karena

kesyirikannya."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i menanggapi penjelasanini, ia

berkata 'Pendapat kami, maksud ayat ini adalah, putra Nuh tidak

termasuk dalarn jajaran keluarganya yang diperintahkan untuk

diangkat, karena Allah SWT berfimai,"Maka masukJranloh kc dalam

bahtera itu sepasang dari tiap-tiap (ienis), dan (juga) keluargamu,

lrccuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan (alcan ditimpa
adzab) di antara merelra". (Qs. Ghaafir l23l: 27) Allah SWT

memberitatru Nuh AS batrwa Dia memerintalikannya untuk tidak
mengangkut keluarganya yang durhaka, yang telatr

tertimpa adzrrb dengan firman-Nya, "Hai Nuh, sesungguhnya dia
bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjitran akan diselamatkan),

sesungSgthnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik" (Qs. Huud

Il]: a5-46)

Diriwayatkan dari Watsilah bin Al Asqa RA, ia berkata,

:er{ku datang untuk mencari Ali, lalu Ali datang bersama Rasulullah

SAW, keduanya masuk, lalu aku masuk bersama mereka. Rasulullah

SAW kemudian memanggil Hasan dan Husain, keduanya didudukkan
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di patra beliau. Beliau mendekatkan Fathimatr dari biliknya bersama

suaminya (Ali), kemudian beliau menyelimuti mereka dengan pakaian

beliau, sementara aku duduk di pojok rumah, lalu membaca firman-

Nya, 'sesungguhnya Allah bermaksud hendok menghilangkan dosa

dari lramu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-

bersihnya'. (Qs. Al l\hz,aab [33]: 33) 'Ya Allah, merelca adalah

lreluargaht, ya Allah kelrurgaht lebih berhak'." Aku lalu bertanya

'Wahai Rasulullalo, aku termasuk keluargamu?' Rasulullah SAW
menjawab, 'Kau termasuk keluargaht l AKu lalu berkata 'Sungguh,

itulah salah satu hal yang paling aku harapkan'."

Al Baihaqi berkata *Sanadhaditsfun shahih;'

Al Baihaqi meneruskan, "Sabda ini lebih tepat sebagai

pengkhususan unttrk Watsilatr daripada untuk umat secara

keseluruhan. Sepertinya Rasulullah SAW menempatkan Watsilatr
dalam hukum keluarga karena disamakan dengan orang yang berhak

menyandang kata itq bukao berdasarkan kenyataan."

Berkenaan dengan riwayat Abu Hurmuz Nafi As-sulami dari
Anas, dari Nabi SAW, ia bertanya, "Siapa keluarga Muhammad?"
Rasulullatr SAW menjawab, "setiap orang mulonin yang bertalcwa,"

Al Baihaqi berkata, *Hadits int dla'if, tidak bisa dijadikan hujjah,
karena Yatrya bin Ma'in menyatakan Abu Hurmuz sebagai pendusta,

sedangkan Ahmad menyatakannya sebagai pemwi fu'rf.-
Asy-Syaf i, Al Baihaqi, dan satrabat-sahabat kami

menguatkan pendapat bahwa keltrarga Muharnmad adalah bani
Hasyim dan bani Muthalib, seSuai saMa Rasulullah SAW:

L;.1 .lv \ )*3.1;t ev:'J,o:r';o!J^i,

"sesunggulmya sedekah fidok halol untuk Muhammad dan

kcluarga Mulummad.- ([IR. Muslim)
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Cabang: Madzlab ulama tentang shalawat untuk Nabi SAW

padatasyahud al$ir.

Telatr kami sebrrtkan sebelumnya bahwa pendapat katni yaitq

"shalawat untuk Nabi SAW hukurnnya wajib.'

Satrabat-sahabat kami meriwayatkan pendapat ini dari Umar

bin Al Khaththab dan putranya RA. Dinukil Syaikh Abu Hamid dari

Ibnu Mas'ud dan Abu Mas'ud Al Badri RA. Diriwayatkan oleh Al
Baihaqi dan lainnya dari Asy-Sya'bi. Salah satu pendapat yang

diriwayatkan dari Ahmad.

Malik, Abu Hanifah, dan sebagian besar ulama berpendapat,

"Shalawat untuk Nabi SAW pada akhir tasyahud hanya dianjurkan,

o* *1:; 
Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Malik dan

penduduk Madinah, juga dari Ats-Tsauri, penduduk Kufah, kalangan

rasionalis, serta sejumlah ulama.

Ibnu Al Mundzir berkat4 "Inilah pendapatku."

Ishaq menjelaskan, "Bila shalawat untuk Nabi SAW tidak

dibaca dengan sengaja" maka shalat tidak sah. Namun bila tidak

dibaca karena lupq maka mudatr-mudatran satl." Pendapat ini

disandarkan pada hadits tentang omng yang shalat secara tidak baik,

di akhinrya Rasulullah SAW bersabda, "Bila kau melahiran itu mala

t el ah s empur na s hal atmu."

Satrabat-sahabat kami berhujjah dengan firrran Allah SWT,

"Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi

dan ucapkanlah salam penghormatan kepailonya." (Qs. N lthz.nb

[33]: s6)

Asy-Syaf i berkata "Dengan ayat ini, Allah SWT

mewajibkan membaca shalawat, dan saat-saat paling utama untuk

bershalawat adalatr ketika shalat."
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Sahabat-sahabat kami be*ata "Ayat menru{rrkkarr kewajiban
membaca shalawat untuk Nabi SAW."

Ulama sepaka! "Bacaan shalawattidak wajib di luar shalat."

Al Kurhi berkata, '?endapat ini kalah olehijma'sebelumnya."

Sahabat-sahabat kami juga berhujjah dengan hadits-hadits

shahih sebelumnya.

Jawaban satrabat-sahabat kami untuk hadits tentang orang
yang shalat secara tidak baik yaittr: Ajaran shalat yang disampaikan

Nabi SAW diartikan bahwa orang yang bersangkutan zudah tahu

bacaan tasyaktd dan shalawatrmtukNabi SAW, sehinggaNabi SAW
tidak perlu menyebutnyq seperti halnya beliau tidak menyebut duduk
tasyahud yang seperti telah kita s€pakati sebelumnya bahwa

hukumnya wajib. Seperti itu juga niat, Rasulullah SAW tidak
menyebut niat karena orang yang diajari sudah tahu.

Jawaban untuk hadits Ibnu Mas'ud yaitu: Ini hkan sabdaNabi
SAW berdasarkan kesepakatan para hafizh. Sisipan kalimat ini akan

dijelaskan berikutnya beserta peqielasan para hafizn untuk masalah ini
dalam masalatl perbedaan pendapat tentang kewajiban salam.

13. Asy-syirazi berkete: Selaniutnye berdoa dengan doa
yang dis"kai. Ini berdasarken riwayat Abu Hurairah RA, bahwa
Nabi SAW bersabda:

'u +lrLi ;1.'"1i:r ii yl U il ",*u 
itf -"i:,r ti\

fr|,y: *CJ$rlir#'u, ?t =ri'u','& 
yt&

lrlfur g:;Jt
"Bila salah seorang dafi kalio, tosyoLud rrlioho henfu*nya nemhta

perlinduagon kcpoda Allah dari empd (hd), yoitu 'Ya Alloh, ahu
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berlkdung kepada-Mu dari siksa lahanam, silsa kubur, fttnah
hidup dan mati" serta buruhnyalitnah Al Mosih Ad-Dajjal."

Kemudian berdoa untuk diri sendiri dengan doa yang
dikehendaki. Bila sebagai imam, doanya jangan lama. Doa
terbaik adalah doa seperti riwayat AIi RA, bahwa Nabi SAW
berdoa di antara tosyahud dan salam:

i;f 6.r'.;JLl ci -r?l c:rtrll t:rU:i6 d.Vt dt
uf lr 4y?rttuf')itfi,uf ,;y);iLfuf t,

"Ya Allah, ampunilah dosa yang aku bhuhan dihemudian dan yang
terdohulu, dosa yang aku sembunyikan dan aku perlihathan, dosa

yang aku lakukan secata berlebihan dan dosa yang Engkau lebih
nengetahuinyo dariku Enghau Maha mendohulukan dan Maha
mengahhirkan, tidah oda tuhan (yang berhak disembah) selain
Enghaun

Penielasan:

Hadits Abu Hurairatr diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim tanpa matan "kemudian berdoa untuk diri sendiri dengan doa
yang dikchendaki."

Al Baihaqi dan An-Nasa'i meriwayatkan hadits tersebut

beserta tambahan ini, dengan sanad slwhih.

Hadits Ali RA diriwayatkan oleh Mustim.

Ahli batrasa menjelaskan, "Adzab adatah sesuatu yang

membinasakan dan memberatkan orang. Asal kata adzab adalah (eilD
yang berarti terhalang. Disebut adzab karena orang yang tertimpa
adzab terhalang untuk melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan."

(yU;lti E;lr'f)) artinya fitmh hidup dan kematian. 1pf,ig
dengan mimJinhah, sin takhfif (tidak tasydid), dan huruf ha'tarrya
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titik. Inilah harakat yang benar. Ada juga harakat versi lain yang telah

saya jelaskan dalam Tahdzib Al-Lughat.

Abu LJbaid dan lainnya meqielaskaq "Al Masih adalah orang

buta, karena itulah disebut Daiial."

Ada pula yang berkat4 "Disebut Al Masih karena ia berkelana
di bumi."

Pendapat lain menyebutkan, uMakna Al Masih adalah buta."

Abu Al'Abbas Tsa'lab menjelaskan, "Al Masih artinya
dan Dajjal artinya ditutupi, b€rasal dari kata GUl. Disebut

demikian karena Daiial menutupi kebenaran dengan kebatilan dan
menjauhi kebenairan."'

Masih banyak pendapat lain yang menyebutkan arti berbeda.

Gi, Ub '#, ir$ urtioy" Allah SWT mendatrulukan
harnba yang Dia kasihi ke rahmatNya berkat karunia-Nyq dan
mengakhirkan hamba yang Dia kehendaki dari rahmat berdasarkan
keadilan-Nya.

Masalah:

Asy-Syaf i dan sahabat-satrabat kami sepakat menganjurkan
berdoa setelatr tasyahud,dan shalawat untukNabi sebelurn salam.

Asy-Syaf i dan sahabat-sahabat kami berkat4 "Boleh berdoa
apa saja yang dikehendaki dari unrsrao-urusan dunia dan akhirat,
narnun uflEao:Umsan akhirat lebih baik "

Boleh membaca doadoa ma'tstr di tempat ini atau doa
ma'tsur di tempat lain. Boleh pula membaca doa yang tidak ma'tsur,
atau apa pm yang dikehendaki dari unrsan drmia dan al&irat.

Imam Al Haramain meriwayatkan dari ayatrnya, Syaikh Abu
Muhammad Al Juwaini, bahwa ayahnyatidak jelas pendapatnya untuk
doa seperti *Ya Allah, berilah hamba wanita dengan ciri seperti ini
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dan itu." Ayatrnya condong melarang untuk doa-doa seperti ini dan

membatalkan shalat.

Pendapat yang kua! yang dikemukakan oleh mayoritas satrabat

karni tentang dengan doa-doa seperti ini yaitu, "Hukumnya boleh dan

tidak membatalkan shalat." Dalilnya adalah hadits-hadits shahih yang

akan kami sebutkan dalam bagtan tersendiri, diantaranya sabda Nabi,

"Kemudian hendaHah memilih doa yang ia kehendah. " Anjuran doa

ini berlaku sama bagi imam, makmum, dan orang yang shalat

sendirian. Demikian pernyataan Asy-Syaf i dalam Al Umm dan telatl

dipas-tikan oleh mayoritas sahabat kami.

Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lain, "Doa ini tidak

dianjurkan bagi imarn." Pendapat ini jelas keliru serta menyalatri

hadits-hadits shahih dan pernyataan-pernyataan Asy-Syaf i serta

satrabat-satrabat kami.

Dalam Al Umm Asy-Syaf i menjelaskan, "Aku menyukai

setiap orang yang shalat menambatrkan dzikir dan doa di samping

tasyahtd dan shalawat untuk Nabi SAW pada dua rakaat terakhir.

Menurutku, tambatran ini 
-bagi 

imam- tidak lebih dari lamanya

bacaan tqsyahud dan shalawat rmtuk Nabi SAW untuk memperingan

makmum yang ada di belakangnya. Menurutku, duduk terakhir

dilakukan lebih lama dari ukuran bacaan tasyahud, shalawat untuk

Nabi SAW, dan doa. Saya tidak memaknrhkan imam memperlama

duduk tasyahud akhir selama tidak sampai pada batas alpa atau.

dikhawatirkan sebagai alpa. Malauh menurut saya bila duduk

tasyalrud akhir tidak lebih dari tasyahud dan shalawat untuk Nabi

SAW, namun orang tidak wajib mengulang shalat karena itu, juga

tidak pedu sujud satrwi." Demikian pernyataan yang saya nukil dari l/
Umm secara sama persis, dan di sini ada banyak sekali faedatrnya.

Cabang: Doa-doa shahih antara tasyahud dan salarn dan di
bagian-bagian lain dalam shalat.
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Diriwayatknn dari Ali RA" bahwaNabi SAW bersaMa:

i>fu' '-r*st: Lrrfut, :)-tUt'y,;tri ilf 'b ,i\

!, :q j;, t:,t; i>tu' 'ikj.: !, *1 Ut ,il ;!)L

13t e Ck ! )+ k ugl s # ti\ &y ;*.tbr
'; l;;t i!* t:f;ili i;;?rhr lt 4,t ol'"izf ,A\?,

.rL:"" ilC;f oGfur "u'r?4.

"Ketika kami Snau, di belakang Rasululhh SAW, kami
mengucapkan, 'semoga keselamatan terlimpah kepada Jibril dan
Mika'il, semoga keselamatan terlimpah kepada fulan dan fulan'.
Rasulullah SAW lalu menoleh ke arah kami, dan bersaMa,
'sesungguhnya allahlah Yang Maha memberi kcselamatan. Bira
salah seorang dqi kalian bershalawat, ucapkanlah, ,segala

penghormata4 shilmyat, dan kcbaikan untuk Allah Semoga
kcselamatan, rahnat, dan berkah Altah terlimpah kepadamu,
wahai Nabi. semoga kcselamatan terlimpah kepada kami don
(semoga terlimpah pula) kcpada lumba-lumba Attah yang
shalih. -----Sunggula bila kalian mengucapkawtya, maka ucapan
itu mengenai semua lamba shalih yang ada di tangit dan
bumi-. Aht bersaksi bahwa tidok ado ttinn (yang bertuk

. disembah) selain AAil do, afu bersaksi bahwa Muhammad
adalah hamba serta utttsori-Nya".' Kemudian trcndaHah memirih
doa yang ia kagumi, lalu dibaca'. " (IIR. Al Bukhari dan

Riwayat Muslim lain menyebutkan, *Kemudiot hendaHah
memilih permintaan yang ia kclundoki.-

' Riwayat lain menyebutkan, *Kemudian hendoHah memilih
doa-
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Diriwaya&an dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW

bersabda:

7tb', €J'o ft\:flt f\i )iAt'u €ol 7;6t
?'fi ?f,.;lt) G;ir fi',y, ;)t qt:,u- fi'r%

.J6fur dl.,"
"Bila salah seorang dari kalian usai tasyahud, hendaklah

meminta perlindungan kepada Allah dari empat (hal), yaitu 'Ya

Allah, aht berlindung kepada-Mu dari siksa Jahanam, silua

htbw, fitnah hidup dan mati, serta burularya fitnah Al Masih

Ad-Dajjal." (HR.Al Bukhari dan Muslim)

Riwayat Muslim lain menyebutkan:

+it;f jt,d, li ;rf 
'n !'rr'i;,43'€Li'"i:*ti\

',::: yCSt) $el *'fi ,41 
qtib'di'& 7lb'A

.Jrl.tur fft-#?
"Bila salah seorang dari kalian tasyahud, hendaklah meminta

perlindungan kepada Allah dari empat (hal), yaitu, 'Ya Allah,

aht berlindung lcepada-Mu dari siksa Jahanam, siksa latbur,

fitnah hifup .dan mati, serta burulotya fitnah Al Masih Ad-
DajjalJ'

Riwayat Muslim lain dari Abu Hurairah RA menyebutkan:

)e.1t g,r;t?t yt*stt
"Ya Allah, aht berlindung kepada-Mu dari silcsa kubur dan

siksa nerafra, fitnah hidup dan mati, serta burulcnya fitnah At
Masih Ad-Daljal;'

.,L

r;ir fi: 161 7tb ) 1t yti;'u *!;f 4e

Al Majmu'SyarahAl Muhqdzdza, ll %7



Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwa dalam shalat Nabi SAW
berdoa:

#t # u 4'tit,,,ill ut€ ",y * ;*f jt et
'trfr ;{#t *utfi,r;;ir *} +i;i,,ft!"fur
l$t;r rq.ti t1 'Fl v ,FS d J- glat:f'd' 'u *

.:JLlt * r, aiK i:", i r rit,y:Sr'ot;e

"Ya Allah, swgtrt aht berlfudwrg ***-* a*i ,if"o
htbtr, afu berlhdung kcpada-Mu doi frtnah Al Masih Ad-
Daiid, dan aht berlin&ng kepda-Mu dari finah hidup don
nati. Ya AUah sungguh aht berlfu&ng kepada-Mu dmi doa
dotutotg."

Seseorang lalu bertanya kepada beliarf 'Apa yang paling
banyak kall mintakan perlindrmgan dari doa dan utang?" Beliau
me,njawab, "Smggtfi bila seseorong berbicua, mako ia dusta, dan
bila berjugi maka ia ingkoi." (IIR Al Bulfiari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Thawus, dai Ibnu Abbas RA, ia berkata,
*Rasulullah sAw mengajarkan doa ini k€pada mereka seperti
mengajari surah dari At Qu'an. Rasulullah SAW bersaM4 ,(Jcapkan,

"Ya Allah koni berlin&mg kepado-Mu dori sikso
Jahanon, afu berlin&org kcrydo-Ifii doi' siksa htbtr, aht
berlindmg kepada-Mu doi fitnah Al Masih Ad-Dailal, don aht
berlindng lccpadamu dorifitnah hi&q d&r rnati'.n (HR. Muslim)

Perawi berkata, "Aku dcngar Thawus bertanya kepada
anaknya 'Apakah ia membaca doa ini ketile shdat?, Anaknya
me,njawab,'Tidak'. Thawus lalu berkafia,'Ulang shalatmu'.,,

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al AslU dari Abu
Bakr Ash-Shiddiq RA" bahwa ia berlcara kepada Rasulullah SAW,
'Ajarilah aku doa yang dapat aku baca dalam shalatlan.' Rasulullatr
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SAW lalu bersabd4 "Ucapkan, 'Ya Allah, sesungguhnya alat telah

menganiaya diri sendiri dengan kBzhaliman yang banyak dan tidak
ada yang mengampuni dosa selain Engkata maka ampunilah aht
dengan amryrum dari sisi-Mu serta rahamuilah aht. Sesungguhnya

Engkau Maha Pengampun lagi Mala Penyayory'." (I{R. Al Bukhari

dan Muslim)

(W 6i!; seperti inilah yang disebutkan dalam sebagian besar

riwaya! sementara sebagian riwayat menyebutkan (E W) dengan

huruf Da'. Dengan demikian, keduanya sebaiknya disatukan dengan

kata (rj:i.
Al Bukhari dan imam-imam lain berhuiiah dengan hadits ini

nntuk doa antara tasyahud dan salarn.

Diriwayatkan dari Abu Shalih, dari salah seorang sahabat Nabi

SAW, ia berkata: Rasulullah SAW bertanya kepada seseorang, "Apa
yang kau ucapkan dalam shalat?" Orang itu menjawab, "Apakah aku

membaca tasyahud dan mengucapkan, 'Ya Allah, sungguh aku

meminta surga pada-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka?'

Sungguh, aku tidak bisa membaca doamu dan doa Mu'adz." Nabi

SAW lalu mengucapkan kata.kata yang tidak dipahami sekitar

pennintaarr keduanya. (HR; AbU Daud, dengan soud hason)

trfili lahasa menjelaskan: (:Us.rlr) adalah kata-kata yang tidak

dipalrami. Makna (i,/JX, q?), sekitar permintaan keduany4 yaitu
permintaan dalam arti pennohonan dan perlindrmgan dari hal-hal yang

ditakuti. Banyak sekali hadits tentang masalah ini, dan hadits-hadits
yang telatr saya sebutkan tadi dirasa sudah cukup.

Cabang: Doa dengan selain bahasa yang boleh diucapkan

dalam shalat telah dijelaskan sebelumnya dalam bab: Takbiratul

Ihram.

Menurut madztrab kami, "Boleh mengucapkan doa yang boleh

diucapkan di luar shalat, seperti doa untuk unsan-unnan drmia dan
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atfiirat. Boleh mengucapkan doa seperti, 'Ya Allatr, berilah hamba

pekerjaan yang bailq anak, rumalU istri cantik dengan sifat seperti ini
dan itu'. Atatr, 'Ya Allalq bebaskan si fulan dari penjara'. Atau, 'Ya
AIlalL binasakan si fulan'. Doa-doa seeerti ini tidak membatalkan

shalat" Inilah pendap* yang dikemukakan oleh Malik, Ats-Tsauri,
Abu Tsaur, dan Ishaq.

Abu Hanifah dan Ahmad berp€Ndap4 "Tidak boleh berdoa

selain dengan doadoa ma'tsrr yang sesuai dengan Al Qur'an.

Al AMari b€rkat4 *Sebagian ulama berpendapat, Tidak boleh
berrdoa dengan yang biasa diucapkan drang'."

Sebagian mrnid Ahmad berpeldapat, "Bila berdoa meminta
kenikmatan dan kata-kata yang mirip ucapan biasa, misalnya meminta
istri dan pekerjaan yang baik, maka shalafnya batal.'! Pendapat ini
disandarlCIn pada sabda Rasulullah SAW:

#r'rL d\ft f 'u;:A ri-e'';Li.yit"at e$'i,\

;2ratirA'41,;
"&swtggulnrya shola ini, tidak pat di dalanrrya ada

Trcrkaaan ,nmusia- Se.swtguhya slula ilu horyalah tasbih
takbir, dot bacaanAl Qw'an" (HR Muslim)

Juga diqiyaskan dengan me,mbalas salam dan mendoakan
orang bersin.

Sahabat-sahabat kami berhuiiah de'rgan saMa Rasulullah
SAW:

.oG!.$'u *ti+f-6 'rt5t €?t

"Ketika sqiu{ bersnguh-surguhlah dalon berdoa." (F[R*

Muslim)

Dalam hadits lain discbutkan:
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ial't ry
"Paling dekatnya seorang lwmba dengan Rabbrrya adalah pada

soat sujud, karena itu perbanyaHah doa." (HR. Muslim)

Kedua hadits tersebut shahih, seperti dijelaskan sebelumnya.

Rasulullah SAW menyebut doa secara muflak tanpa batasan

apa pun, sehingga mencakup apa saja yang disebut doa.

Alasan lain yaitu, Rasulullah SAW berdoa dengan doa

beragam di berbagai tempat. Ini menunjukkan bahwa doa tidak ada

benhrk bakunya.

Disebutkan dalam Stnhitnin: Dari hadits Ibnu Mas'ud RA,
dari Nabi SAW, bahwa pada akhir tasyahud:

ie 63'JL i*ilr ,Gltr'a H. i
"HendoHah memilih doa yang ia kagumi, ia senangi, dan. ia
kehendaki."

Hadits serupa juga disebutkan dalam riwayat Muslirn, seperti

dijelaskan dalam bagran sebelumnya.

Riwayat Abu Hurairatr menyebutkan:

d W. v )*i1. rL,-C- n...
*Kemudian berdoa untuk diri sendiri yang ia kzhendaki."

An-Nasa'i berkata "Sanad hadits ini sluhih," seperti

dij elaskan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa dalam qunutnya

Nabi SAW berdoa:
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*; oi u'i&3 fa i.*i s) i ,'d)t ri d'
r*t*rr';i e,tfuiilrir iiirr ,yilr n';*;>A

:,-bL;-"f ry*
"Ya Allah, selamatkan Al Watid bin Al Wahd, Satamah bin
Hiryam, AWasy bin Abu Rabi'ah dan mereka yang lemah dari
kalangan mubnin. Ya Allah hntkan siksa-Mu terhadap bani

Mudhar dan jadikanlah siksa itu (bertrya) kclaparan seperti

yang menimpa (kaum) Yusuf, (I{R. Al Butfiari dan Muslim)

Disebutkan dalam Stwhihain:

'i;;ibr fr;lb?, or;tr>v, St'"rj;rr
'Ya Allah, labtalah Ri'al, Dzahwan dot Ushaiyah Mereka

telah men&rlukai Allah dan Rasul-Nya"

Mereka adalah natna kabilah-kabilah Arab. Banyak sekali

hadits-hadits serupa.

Jawaban untuk hadits yang mereka jadikan hujjah yaitu: Doa

tidak termasuk dalam manusia

Jawaban untuk menjawab salam dan mendoakan orang bersin

dalam shalat yaitu: Keduanya termasuk perkataan orang, karena

keduanya adalah pesan untuk manrrsia, tidak seperti doa

14. Asy-Syirazi berkata, 'Bila shalat beriumlah satu atau
dua rakaat, maka di akhimya duduk sestrr tantaruk, membaca

toryohud, doa shalawat untuk Nabi SAril dan keluarge beliau,
juga doa yang telah kami singgung sebelumnya. Makmh
membaca Al Qurran ketika tosyahud, sebab tosyohttd mempakan
salah satu kondisi shalat yang tidak disyarietken untuk membaca

g42 ll et U"i^u'Sloah Al Muhadzdzab



Al Qur;an pada saat itu. OIeh karena itu, aku memakruhkannya,

sama seperti ketika ruku dan sujud."

Penielasan:

Semua yang disebutkan oleh penulis telatr disepakati.

15. Asy-syirazi berkata: Kemudian salam. Salam

hukumnya fardhu dalam shalat, berdasarkan sabda Rasulullah

SAW:

'#r fu , {3t ti'";,-i:r i*lt gi,ar L,4
'Kunci shalat adalah wndhu, yang mengharamkan shalat adalah

tahbir, dan yang menghalalkan shalot adalah salam-"

Salam merupakan salah satu ujung shalat, maka saat itu
wajib mengucapkan kata-kata, sama seperti ujung pertama.

Sunnahnya adalah salam sebanyak dua kali; lte kanan dan ke

kiri.

Redaksi salam adalah 1ilt "A12'# irUl), berdasarkan

riwa-yat Abdullah RA, ia berkata, "Nabi SAIY salam ke kanan

@t'A15 "# if;r) dan ke kiri (!t'u;;t'S. i'l3) hingga

putihnya kening beliau terlihat dari sini dan sana."

Disebutkan dalam Al Qadim, "Bila masjidnya luas dan
jamaahnya banyak, maka salam dua kali. Namun bila masjidnya

kecil dan jamaahnya sedikit, maka salam satu kali saja,

berdasarkan riwayat Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW salam

satu kali ke arah wajah beliau sendiri. Alasan lain, salam adalah

pemberitahuan untuk keluar dari shala{ maka bila jamaahnya

banyak pasti menyebebkan kebisingan, sehingga cukup dua orang

yang salam, untuk memberitahu yang lain. Namun bila
jamaahnya sedikit, cukup pemberitahuan satu salam saja.r'
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Pendapat pertama lebih kuat, kenena hadits tentang salam

tidak kuat menurut ahli hadits.

Salam yang diwajibkan adalah satu kali salam, karena
dengan satu kali salam, berarti sudah keluar dari shalal Bila ada
yang mengucapkan G'flt 'j; -*1, maka hukumnya sah,

berdasarkan penjelasan teks Asy-Syaf i, seperti ylng ada pada
tasyahud, meski dengan mendahulukan sefu sama lain.

Sebagian sahabat kami berpendapa$ "Tidek sah hingga
yang bersangkutan membaca secam belumtan, seperti pendapat
delam bacean Al Qur'an."

Pendapat yang sesuai dengan madz.hab edeleh pendapat
pertema.

Dengan salam yang pertamq imem bendat keluar dari
shaleT mengucapkan sdam untuk jameah yrng ade di sebeleh

kenan, dan untuk'para melaikat pencatat emel. Sedengk-n salam
yang kedua diniatkan untuk jamaah yrng ada di sebelah kiri dan
untuk para malaikat pencatat amal.

Bagi makmum, salam pertama dinittkrn untuk keluar
deri shalat dan salam untuk imam, para malaikrt pcncatat lmal,
serta nakmum yang ada di sebelah kiri, di depan, dan di
belekangnya. Sedangkan salam yang kedua diniatkrn untuk para
maldket pencatat amal yang ada di sebehh kiri, juga untuk
mekmum yang ada di sebeleh kiri. Bih posisi imam tepat berada
di hedapannya, maka makmum bemiat menguctpkan salam di
entara kedua salam.

Bagi orang yang shalat sendirian, srtam perteme diniatkan
untuk keluar dari shalat dan untuk pare melaiket pcncatat amal
Sodangkrn salam kedua diniatken untuk pen mdrikrt pencetat
emeL
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Dalilnya adalah riwayat Samurah RA, ia berkata,

"Rasulullah SAW memerintahkan kami mengucapkan salam

kepada diri krmi sendiri dan memberi salam satu sama lain."

Ali RA meriwayatkan, "Nabi SAW shalat empat rakaat
sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelah Zhuhur, serta empat
rakaat sebelum Ashar. Setiap dua rakaat dipisah dengan salam

unfuk para malaikat yang mendekatkan diri, para nabi, serta

kaum mukmin yang furut bersama mereka.

Bila bemiat keluar dari shalat namun tidak bemiat apa

pun selain itu, maka hulmmnya sah, karena salam bagi para

hedirin hukumnya sunah. Bila tidak bemiat keluar dari shalat,

maka ada dua pendapat:

Pertana: Abu Al Abbas bin Suraij dan Abu At Abbas bin
Al Qarn berpendapag "Tidak sah." Inilah tekstual pemyataan
Asy-Syaf i dalam Al Buwaithi, karena yang bersangkutan '

mengucapkan sesuatu di salah satu dari dua ujung shalat tanpa
niat, sama seperti takbiratul ihran tanpa niat.

Kedua: Abu Hafsh bin Al Wakil dan Abu Abdullah Al
Khaththan Al Juriani berpendapag "Sah, karena niat shalat telah
dilakukan di seluruh perbuatan; dan salam adalah salah satunya.

Atau, bila niat dalam salam hukumnya wajib, seperti pendapat
kami dalam takbiratut ihram .n

Penjelasan:

Hadits "htnci shalat...' telah dijelaskan sebelumnya dalam

takbiratul ihramserta hal-hal yang terkait.

Tentang hukum salam, kesimpulannya yaitu: Salam

merupakan salah satu rukun shalat, dan tanpanya shalat tidak sah,

ryry tiduk bisa diganti dengan yang hin. Minimalnya adalah ( ly[J'
i5.:fl. Bila kurang dari kalimat ini, maka salam tidak sah. Jika

seseorang mengucapkan f& i'lU\, (rlb gilr), €&iir i>tl)
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tanpa t(ntwin,"t", 1$ia ii,rtr), maka hukumnya tidak sah. Tidak ada
pendapat dalam hal ini. Bila diucapkan karena lupq maka

shalatnya tidak batal, nzlmun harus sujud sahwi dan wajib mengulangi
salam. Bila diucapkan dengan sengaj4 maka shalatnya batal, kecuali
untnk redaksi (# i'i,ltD, salam ini tidak me,mbatalkan salam, karena
ini adalah salam untuk yang tidak hadir. Bila yang bersangkutan
mengucapkan €& iy-l A"rgdn tamuin, maka ada dua pendapat
masyhur, s€eerti dituturkan oleh Al Jurjani:

Perra na: Sah, dan tanwin men€mpati posisi alif dan laa,
sebagaimam ucapan C>ll) sah dalam tasyakd.Inilah pendapat kuat
menurut sekelompok fuqaha Khurasan, s€eerti Imam Al Haramain, Al
Baghawi" dan Ar-Raf i.

I{e&n: Tidak sah. Inilah yang lebih }ilat dan terbaik. Di antara
yang mc,nguarkan pendapat ini adalah Syaikh Abu Hami4 AI

'Bandaniii, dan Al Qadhi Abu Ath-Thayib. rnirah yang paling kuat dan
inilah yang dihrturkan oleh Abu Ishaq AI Mamrzi dalam Asy-syuh.
Demikian pernyataan Asy-Syaf i.

Syaikh Abu Hamid berkata ..Inilah tekshnl pernyataan Asy-
Syaf i dan pendapat sebagian besar sahabat kami.,,

salah bagi. yang berpendapat sah. Dalilnya adalah saMa Nabi
SAW:

otrl-
3;t-11

.t
1r,sr:rb*t*,

"Shaldlah sebagailnmta kamu metitwht shald.,,

rryahadits-hadits sluhih yang menjelaskan bahwaNabi SAW
mengucapkan (€YiY-lU.

Tidak ada riwayat yang menyebrrkan Cd# ii6), lain halnya
dengm taqnlrud, sebab berdasarkan hadits-hadits shahih menyebut
tameindan adajuga yang menyebut lrnrrut alifdaalon.
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Pemyataan mereka "tannttin menggantikan posisi huruf aty'dan

lam" trdakJah benar, namun keduanya tidak menyatu. Hal ini tidak

serta-merta meqiadikan tawvin sebagai pengganti huruf alif dan lam

dalarn hal umum, malaifat, dan lainnya.

Jika seseorang mengucapkan GYL!, 'j; -*1, maka ada dua

pendapat, seperti dihrtrrkan oleh Al Mawardi.

Pertama: Sah. Sahabat-sahabat kami sepakat bahwa pendapat

yang kuat adalah sah, seperti disebutkan oleh penulis tadi, dan inilah

yang dinyatakan dalam teks Asy-Syaf i, yang diqiyaskan pada

tasyaktd. Ketika tasyalrud, boleh hukumnya mendahuhrkan'satu

kalimat atgs kalimat lain, menunrt madz,hab kami sebelumnya.

Kedua: Tidak bol'eh, sama seperti membaca Al Qur'an secara

tidak berurutan.

Berdasarkan pendapat pertama, huktrmnya sah namun makrutr,

seperti dalam teks Asy-Syaf i. Pemrasalahanny4 dengan salam

wajibkatr berniat keluar shalat? Ada dua pendapat masyhur:

Pertama; Tidak wajib, karena niat shalat sudah

salam. lni pendapat kuat menunrt fuqatra Khurasan, dan inilatt

pendapat Abu Hafsh bin Al Wakil serta Abu Abdullah Al Khafihthan,

seperti telatr dijelaskan oleh penulis.

Imam Al Haramain berkata, *Ini adalah pendapat mayoritas."

Kedua: W4iib. Inilah pendapat terkuat menurut mayoritas

fiqaba Irak.

Redaksi Asy-syirazi *inilah tekstual pernyataan Asy-Syaf i
dalarn Al Buwaithf' adalah perkataan Ibnu Suraij dan Ibnu Al Qash.

Penulis Al Hawi me,njelaskan, "Inilah zlmhir pendapat Asy-Syaf i dan

pendapat rnayoritas salrabatnya, diqiyaskan pada permulaan shalat." '

Pendapat y'ang kuat adalah pendapat pertama. Ar-Raf i berkatq
*Inilah pendapat yang dipilih oleh sebagian fuqatra genuasi terakhir."
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Mereka mengartikan teks Asy-Sya.f i sebagai anjuran.

Sahabarsahabat kami be*at4 'Bila kita katakan wajib niat
keluar dari shala! maka niat rmtuk keluar dari shalat tidak wajib untuk
shalat yang telah dilakukan Tidak ada perbedaan pendapat dalarn hal

ini."

Mereka yang menukil ke.sepakatan sahabat-satrabat karni atas

masalah ini dianEanya Syaikh Abu Hamid dalam At-Ta'liq, Al
Uddah, dan lainnya Mereka berkata, *Itu karena keluar dari shalat

hukumnya wajib berdasarkan pc,raturan yang disyariatkan, lain halnya
de,ngan saat memulai shatat, sebab niat saat memulai shalat berlalu
unfuk shalit s€cara keseluruhan Jika se.seorang menenhrkan niat
trntuk hal lain dengan sengqiq maka batal. Namun bila
dilakukan karcna hpa maka ia harus sujud sahwi dan salam lagl."

Bila kita katakan bahwa niat keluar dari shalat tidaklah wajib,
maka kesalahan dalam pene,ntuan niat tidaklah masalah, sama seperti
orang yang tidak b€miat. Demikian penjelasan sahabat-sahabat kauri,
dan mereka s€eakd rmtuk itu.

S1lailh Abu Hamid berperdap{ "Tidak masalah, seperti
halnya bila seseorang me,mulai shalat Zhuhur, kemudian pada rakaat
kedua ia mengira shalat Ashar. Lalu pada rakaat ketiga ia teringat
bahwa ia tengah shalat Zhuhur. Shalalnya tetap sah dalam kedua
masalah tadi."

Sahabat-sahabat kemi Sgrkatq "Bila kita katakan niat keluar
dari shalat wajib, maka artiqra dengan salam ittf yang bersanghrtan
keluar dari shalat, dan dengm salam ihr ia tahallul. Dengan demikian,
niatnya berbarengan de,ngan salm. Permasalatrannya, bila yang

bersanghtan me,nunda niat keluar dari shalat dan salam tanpa nia!
maka shalatnya batal jika dilakukan dengan sengaja Namrm bila
dilakukan karena hpa maka shalatnya tidak batal tetapi harus

melakukan sujud sahwi, ke,mrdian'mengulang salrm lagi bersama

niat, selama jeda waktrmya tidak lamq dan bila jeda waktunya lama
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maka ia harus mengulang shalat dari awal lagi. Jika seseorang b€Nriat

keluar dari shatat sebelum salam, maka hukum shalatnya batal. Bila
sebelum'salam yang bersangkutan akan bqniat keluar dari shatat

ketika salam, maka shalatrya tidak batal, narnurl niatnya tersebut tidak

sab, dan ia harus niat keluar shalat bersamaan dengan salam."

Sahabat-satrabat kami berkata, "Salam harus dilakukan pada

saat duduk. Jika seseorang salam di selain duduh maka hukumnya

tidak sah dan shalatnya batal bila dilakukan secara sengaja"

Demikian peirjelasan terkait batas minimal salam.

Sementara rtq salam yang lengkap adalah <'U;ti #',r :/f,,Ji,

,iij. I-au apakah disunahkan untuk salam lagi? Ataukatr cukup dengan

satu salam dan tidak perlu salam untuk kedua kalinya? Ada tiga

pendapat:

Pertama: Disunahkan salam sebanyak dua kali. Ini pendapat

paling kuat dan masyhur yang dinyatakan oleh Asy-Syaf i dalam

pendapat barunya, serta telatr dipastikan oleh sebagian besar sahabat

kami.

Kedua:Satu kali salan saja. Ini dikemukakan oleh Asy-Syaf i
dalam pendapat lamanya.

Ketiga: Bila hanya seorang diri atau hsama jamaah kecil dan

tidak ramai, maka salam diucapkan satu kali saja Narnun bilajamaahnya

banyak serta rarnai, maka salam diucapkan dua kali. Ini pernyataan Asy-

Syaf i dalam pendapat larnanya. De,mikian ptrla yang diriwayarkan oleh

sahabat-salrabat lomi, bahwa perdapat ketiga ini adalah pendapat lama

Imam Al Haramain dan At Ghazzili meriwayatkan pendapat ini datri Ar-

Rabi. Dengan demikiarl ini meqiadi pendapat keempat dalam pendryat

banr. hi aneb dan meilrnil saya tidak kuat" Menwut madztrab kmi
adatah dua kali salam, bodasarkan hadits-hadits sluhih yang akan kmi
sebukan briklfirya Tidak ada hadits krut yang menyebutkan saf,r kali

saja se,perti yang akan kami sebutkan berihrtnya. Bila pun kud,
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hditsq,a memiliki bmyak sekali tal$il, seeerti yang akan kami
sebrdcan berilotnya Bila kita kaakan sml kali salam, maka salam
diarahkan ke diri s€rdfui. Bila kita kdakan dua kali salam, inake

Srmahryra adalah salam pertama menoleh ke kanen dan salm kedn
meiroleh ke kiri.

Pe,nulis At-Tah&ib dan lainnya melrjelaskan, ,,Salam dimulai
sera)ra menghadap kibl4 lalu ditenrskan degan menoleh ke kiri yang
kira-kira akhir salam b€rtepatan dengan arfiir gerakan kepala
me,noleh. Pada salam pertam4 orang menoleh hingga pipi kanannya
terlihat oleh orang yang ada di sebelah tanannyq dan pada salam
kedua orang menoleh hingga pipi kirinya terlihat oleh orang yang ada
di sebelah kirinya" Inilah pendapat yang paling kua! seperti yang
dike,mukakan slsfo Imam Al Haramain, AI Ghazali dalam Ar Basith
dan jnmhur firqaha Ini pula yang ditegaskan oleh Al Ghazali dalamAl
Vasitlr,Al Bagbawi, dan lainnya

rrnam AI Haramain berkafi4 'Menoreh hiogga kedua pipinya
t€f,lihat"

Sahabat-sahabat kami fq$sda pe,ndryat dalam hal ini. Ada
yang berpendapat, "Hingga kedua pipinya terlihat di kedua sisi.',
Pend4pat ini mustahil, kardna berlebihan

sahabat-sahabat kami berkata, *Jika lgleorang salam dua kali
ke kanan dan ke kiri, afiau ke arah dirinya sendiri, maka h,k,mnya
sah, namrm ia mengabaikan Sunnah-"

Al Baghawi be*ata, "Bila dimulai dari kiri, maka hutumnya
makrub nannrm tetap sah."

Imam Al Haramain, At Ghazali, dan lainnya menyatakan"
"Bila kita katakan dianjurkan salam kedua,, maka salam dilakukan
setelah usai shalat dan bukan bagian dari shetaq karcna dengan salrm
pertmmry shalat sudah usai. Babkan bila pun seseonang
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mengeluarkan hadats pada salam kedua, shalatnya tidak batal, narnun

shalattidak boleh dilahkan tanpa thaharah;'

Satrabat-sahabat kami berkata, "Pada salam pertama, imam

dianjurkan berniat mengucapkan salam unhrk semua yang ada di
sebelatr kanannya, sepeni malaikat, jin, dan manusia muslim.

Sedangkan pada salam kedua imam dianjurkan berniat untuk semua

yang ada di sebelah kirinya. Makmum juga berniat sama dengan satu

hal khusus, yaitu bila berada di sebelatr kanan imam maka salam

kedua diniatkan untuk menjawab sdam imam, dan bila berada di
sebelatr kiri imam maka salam pertama diniatkan untuk menjawab

salam imam. Bila makmum tepat berada di belakang imam, maka

makmum meniatkan salaur yang manapun dari kedua salamny4
namun lebih utama salam pertama."

Asy-Syafi'i menyatakan demikian dalam Al Umm dan telatr

disepakati oleh satrabat-sahabat kami.

Sebagian makmum dianjurkan berniat menjawab salam

sebagian lain, namun slasing-masing makmum dianjurkan bemiat
keluar dari shalat pada salam pe(am4 bila kita tidak mewajibkannya.

Dalil niat-niat ini adalah yang telah disebutkan penulis dan satrabat-

sahabat kami; hadits Ali RA. Hadits ini akan saya sebutkan

berikutnya. Tidak ada perbedaan, bahwa semua niat tadi tidak wajib
selain niat untuk keluar dari shalat. Dalam hal ini terdapat perbedaan

pendapat.

Cebang: Dianjurkan mengucapkan (! 'f;;t 3* i*rU
seperti dijelaskan sebelumnya. Inilatr y*g i*ut dan benar, yang

disebntkan dalam hadits-hadits shahih, serta tertera dalam kitab-kitab
Asy-Syaf i dan para sababat kami.

Ada tambahan disebutkan dalam Al Madlhal ila At
Mukhtashar karya As-Sarkhasi, An-Nihayah karya hnam Al
Haramain, dan At Hityahkarya Ar-Ruyani : (fie ;i
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Syaikh Abu Amr bin Ash-Shalih fugrl<at4 "Tambahan yang

mereka sebutkan itu tidak kuat Riwayat tersebut syadz dalam
penukilan madzhab. Dari sisi hadits, saya tid4k tambahan

tersebut selain dari hadits yang diriwayafrkan oleh Abu Daud dari
riwayat Wa'il bin Hujr RA, bahwaNabi SAW salam ke sebelatr kanan
(y i:t iit'r,-l i<b irUr)dan ke sebetah kiri ( iir '*;2'nS 

-ee il,ltif?i). Tamhhan ini rtinisbatkan Ath-Thabrani kepada Musa bin

Qais AI mahaml, dan Abu Daud meriwayatlsan darinya."

Aku berkafi4 o'Sonod hadits ini dalam Swtan Abi Daud
shahih-".

Cebeng: Pe,njelasan hadits-hadits tentang salam yang
disebutkan oleh pelnrlis dan lainnya.

lladits:

.:#t @i #t tk-i;., i*I, ;>"at Lt4
"I(tntci slulat adalal, wudhu yang menglnramkan slalat

adalah tdkbir, dan yang nunghalalkan shalat adalah salam," telah
dijelaskan sebehrmnya dalam tmlb:, Talbiraul lhram.

Diriwayarkan dari Sa'ad bin Abu Waqqash RA, ia berkata,

"4ku melihat Rasulullah SAW salam ke kanan dan ke kiri hingga aku
melihat putihnya pipi beliau.' (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Ma'mar, bahwa seorang pemimpin di
Makkah salam sebanyak duakali. AMullah bin Mas'ud lalu bertanya,
"Dari mana e,nglau mendapatkan Smnah seperti itu?,' pemimpin ifu
menjawab, "Hukumnya terdapat dalam hadits yang mengatakan
batrwa Rasulullah SAW melakukaonya" (IIR Muslim),

Diriwayatkan dari Ibnu l\das'ud RAo bahwa Rasulullah SAW
salam ke kanan dan ke kiri hingga prfihnya pipi beliau terlihat ( i[t'
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!,'t;ri'#l dan (irr *;t $lt lr,:rD. Gn.. Abu Daud dan At-

Tirrddzi).

. At-Tirmidzi berkatq *Hadits hasan shahih."

Riwayat At-Tirmidzi tidak menyebutkan "hingga putihnya pipi

beliau terlihat'. Latahhadits ini disebutkan dalam riwayat Abu Daud

dan lainnya

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah RAo ia berkata "Saat

kami shalat bersama Rasulullah SAW, kami mengucapkan 1 iltllr
lt'Ati'# irUt il i;15'{JJE) seraya berisyarat dengan tangan

ke kanan dan kiri. Rasulullah SAW lalu bersaMa, 'Uttt* qa kalian
berisyarat dengan tangan seperti ekor-ekor fuda yang tidak bisa

diam? Salah seorang doi katian cahry meletakhan kcdua tangan di
atas lutut, kemudian mengucapkon salam kepada saudarrbrya yang

ada di sebelah kanan dan kiri'.u (tlR.'Muslim)

Masih banyak lagi hadits-hadits tentang salam ke kanan dan ke

kiri selain yang telah kami sebutkan, seperti hadits Wa'il bin Hujr
yang disebutkan sebelumny4 yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari

Ibnu Umar, Watsilah bin Al Arqq Sahal bin Sa'ad dan AMullatr bin
Z,atd.

Berkenaan dengan satu kali salam, ada hadits dari Aisyah RA
yang mengatakan bahwa Nabi SAW salam satu kali ke arah wajatr

beliau sendiri. (tIR. At-Tirmidzi,Ibnu Majah, aan hinnya)

Al Hakim dalarn Al Mustadrak 'ala Ash-

Slnhihoin, 'Hadits shahih sesnni syarat Al Bulhari dan Muslim.'88

8t Adz-Dzahabi dalam TatWrish Al Mutadoak tidah mengetahui hadits ini
dha'if.

Al Hakim menyebutkan hadits ini seperti yang sering dikatakal oleh Adz-
Dzahabi, sem€,lrtara dalam srnadnya terdapat Atrn bin Abu Salamah dan Zuhair bin
Muslim.

Al Hakim berkat4 "Al Bulftari dan Muslim sepakat berhuiiah dengan
keduanya."

Aku berkata, "[ni perlu dikoreksi, sebab Amr dr-dhalf.\6 oleh Ibnu Ma'in."
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Ada pula yang menyatakm, "Ia perawi dha'if, seperti .

itr pula pernyataan Al Baghawi dalm Symh As-Sunnah, 'Dalam
sanadnya terdapat pembicaraan'." 

:
i

At-Tirmidzi berkaf4 "Kami tidak mengetahui hadits ini marfu' ;

seliain dauiisanadini."

Sahabat-sahabat kami s%nkat me,lryatakan hadits in dha'if,
seeerti disebutkan dalrm kitab-kitab madzhab.

Diriwayatkan dari Anas RA bahwaNabi SAW salam satu kali
(IIR Al BaihaqD

Diriwayatkan dari Sahat bin Sa'a4 bahwa Nabi SAW salam

sahr kali ke arah wajah beliau sendiri.

Diriwayatkan dari Sdamah bin Al Akwa, ia berkata "4ku
melihat Nabi SAW shalat dan ternyara beliau salam satu kali."
Keduanya dirirrayatkan oleh Ibnu Ir,fqiah.

Jawaban unhrk hadits-hadits tersebut:

P ertama: Semuanya dha'if.

Kedua: Itu sebagai penjelasan bahwa salaur satu kali
hukumnya boleh, seme,lrtara hadits.hadits stnhih menjelaskan yang

l€bih sempuma dan lebih utama, drn Rasulutlah SAW sering f
melakukannya. Dengan demikian, salrn dua kali inilah yang masyhur 

i,

dan riwayatnya lebih banyak.

I(etiga: Riwayat-riwayat dua kali salam

tmbahan dari perawi-perawi te,percay4 maka harus diterima.

Ah lldim b€dsta, *Ia tidalc bisa dijadikm hujah-"
Semffia ihl Zrrhair dm Al Bulbri bcdrd4 "Kalangan $rm meriwayatlon

hdits"hadis munhs darinya, padahal ia perawi )rang t€p€rcaya dan tidak
bcrmsalah."

Ada dra pendapt yang diriwayatkm dili Ibnu Ma'in tenmg Zrshair, yang satu
riraJd ep€rcE/a dm sel lagi lemah.
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Hadits-hadits tentang niat salam:

Diriwayatkan dari Jabir bin Samuratr. Hadits dari riwayat
Muslim ini telatr dijelaskan sebelumnya. Diriwayatkan dari Ali RA, ia
berkata, 'Nabi SAW shalat empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua

rakaat setelatrnya, serta empat rakaat sebelum Ashar, setiap dua rakaat
dipisah dengan salam untuk para malaikat yang mendekatkan diri dan
yang turut bersama metreka." (tIR. At-Tirmidzi). At-Tirmidzi berkata
"Hadits lrasan."

Riwayat lain dalam MMad Al Iman Ahmad bin Hanbal
menyebutkan, 'T',Iabi SAW shalat ernpat rakaat sebelum Zhuhur dan

dua rakaat setelatrnya,'serta empat rakaat sebelum Ashar. Setiap dua
rakaat dipisatr dengan salam untuk para malaikat yang mendekatkan
diri, para nabi, serta kaum muslimin dan mukminin yang turut
bersrma mereka."

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub RA, ia berkat4 'Nabi
SAW memerintahkan kami untuk menjawab salam imarn dan agar
kami saling mengucapkan salam satu sama lain." (tIR. Abu Daud, Ad-
Daraquthni, dan Al Baihaqr)

Ddgm sanad Abu Daud terdapat Sa'id bin Basyr, ia
diperdebatkan dari sisi boleh-tidaknya dijadil@n hujjah. Mayoritas ahli
hadits tidak berhujiatr dengannya Sanod Ad-Daraquthni dan AI
Baihaqi hasan. Sanad-sanad hadits ini saling menguatkan, sehingga
derajat hadits ini menjadi lwsan arau shahih.

Kosa kata:

Redaksi (lt{ '* ',,Jt.11) dengan huruf ya' fathah, dan boleh
juga kasrah menunrt dua versi dialek. Ini zudah sering dijelaskan
sebelurnnya.

Redaksi Glb',"q. ay-) dengan hurufya' dtnmmah.
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Redaksi (-.!& i ?*> aSrgan huruf dal dhammah atau

fatlralr. Ada yang ia adalah p$ra Hilal Abu Sa'id. Ia
meninggal drmia di alfiir Kekhilafah Mu'awiyah,

Redaksi q;A !, '* 1fl a"og* huruf klra' dan ta' fathah.
Diberi sifat seperti itu karcoa ia dekat dengan Al Imam Al Hafizh Al
Faqih Abu Balr Al Isma'ili. Pendapat lain menyatakan, "Khitan
secaria mrdalq s€eerti disehilkan oleh penulis di sini." Namanya

adalah Muhammad bin Al Hasan At Jurjani, salah satu imam sahabat

kami pada masanya, terdepan di bidang ilmu adab, qira'ah, dan

makna-makna Al Qur'an.serta utrggul dalam bidang ilmu debat dan

logrki, serta fikih. [a mengarang kitab yang berjudul Syarh At-
Talkhish.Ia meriwayafrkan hadits. Ia meninggal dunia pada pagi hari

tahrm 386I{" dalam usia 75 tahuo-

Cebeng: fvladztab jumhur tentang kewqiiban salam.

Madz.hab tami Uerpenaapat, "Salam adalah fardhu dan rukun

shalat, maka tanpanya shalat tidak sah." Demikian yang dikemukakan

oleh jumhur ulama dmi kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi

selanjutnya.

Abu Hanifah beryendapat' "Salam tidak wajib dan bukan

bagian dari shalat Bahkan bila orang duduk seukuran lamanya

tasyalrud lalu keluar dari shalat deirgan melakukan apa saja yang

membatalkan shala[ seeerti salam, berbicara, dan berdiri, maka

hukum shalatnya sah."

Syaikh Abu Hamid meriwayarkannya dari Al Auza'i.

Pendapat Abu llanifah t€Nebut disanda*an pada hadits orang

yang shalat secara tidak baik s€rta hadits Ibnu Mas'u4 bahwa

Rasulullah SAW me,ngajarinya tosyafud aan beliau bersabda, *Bila

kou selesaikmt ini naka shalanu telah sempurna. Bila kau mau

berdiri maka silakan berdiri, do, bila kau mou duduk maka silakan

&tduk"
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Juga didasarkan pada riwayat dari Ibnu Amr, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Bila seseorang berhadats dan ia telah

duduk di akhir slalatnya sebelum salam, maka shalatnya telah

terlaksana."

Diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata" "Bila seseorang duduk

senluran tasyahud, kemudian ia berhadats, maka shalatnya telatr

sempurna"

Sababat-sahabat kami berhuiiah dengan hadits:

iIJr #4 #3t wts r',* l, ;>ilt L,4
"Kunci slulat adalah wudhu, yang mengluramkon shalat
adalah takbir, dan yang menghalalkanrrya adalah salam. "

Jawaban rmtuk hadif tentang orang yang shalat secara tidak
baik yaitu: Rasulullah SAW tidak menjelaskan salam karena orang
yang diajari sudah tahu, sebagaimana Rasulullah SAW tidak
mer{elaskan niat dan duduk tasyahudpadahal keduanya wajib.

Jawaban unhrk hadits Ibnu Mas'ud yaitu: Kalimat'haka telah

sempumalah shalatnyd' atau "shalatnya telatr terlaksana" dan

seterusny4 adalah kalimat yang diselipkan dalam hadits, bukan bagran

dari sabda Nabi SAW berdasarkan kesepakatan para hafizh, seperti

dijelaskan oleh Ad-Daraquthni, Al Baihaqi, dan lainnya.

Hadits Ali dan hadir Ibnu Umar statusnya dho'if,berdasarkan
kesepakatan para hafizh. Kelemahan kedua hadits ini masyhur dalam

kitab-kitab mereka, dan.sebagiannya telah dijelaskan dalam bagran

madzhab ulama tentang kewajiban tasyahud.

Cabang: Madzhab ulama tentang anjtuan salam satu atau dua

kali.

Telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa pendapat t€rkuat
dalam madztrab kami adalah dianjurkan salam dua kali. Inilatr yang
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dikemukakan jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan

generasi setelahnya

At-Tirmidzi, Al Qadhi, Abu Ath-Thayib, dan lainnya
meriwayatkan pendapat ini dari sebagian besar ulama.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Abu Bakar Ash-
Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Nafi bin
Abdul Harits RA (sahabat), Atha bin Abu Rabah, Alqamatr, Asy-
Sya'bi, Abu Abdurratrman As-sulami (tabi'in), Ats-Tsauri, Ahmad,
Ishaq, Abu Tsaur, dan kalangan rasionalis.

Kelompok lain berpendapat, "Salam satu kali." Pendapat ini
dikemukakan oleh Ibnu Umar, Anas, Salamatr bin Al Akwa, Aisyah
(salrabat), Al Hasan, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Malik, dan Al
Auza'i.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ammar bin Abu Ammar berkata,
'Masjid kaum Anshar salam dua kali, sementara masjid kaum
Muhajirin salam satu kali'."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat pertama adalah pendapat
saya."

Dalil semua kalangan bisa diketatrui melalui hadits-hadits
sebelumnya.

Cabang: Menurut madztrab l€mi, 'Salam yang wajib adalah
salam satu kali, sementara yang kedua tidak wajib.,

Dalam hal ini saya tidak mengetahui adanya perbedaan

pendapat di kalangan ulama. Pendapat ini oleh Abu Daud, At-
Tinnidzi, Al Baihaqi, dan ulama hadits lain disandarkan pada hadits
Abu Hlrairah RA, ia berkata, "Mempercepat salam itu sunah." (HR.
Abl Daud dan At-Tirmidzi)

: 
At-Tirmidzi berkata" "Hadits hasan shahih.,,
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Ibnu Al Mubarak berkatq "Artinyq tidak terlalu

dipanjangkan."

Cabang: Malqnum harus salam setelatr imarn salam.

Al Baghawi menyatakan, uDianjurkan bagi makrrum untuk

tidak memulai salam terlebih dahulu hingga imam salam dua kali."

Al Mutawalli menyatakan, "Makmum dianjrukan salam

setelatr imam salam satu kali.u Inilah tekstual pernyataan Asy-Syaf i
dalam Al Buwarthl seperti dinukil oleh Al Baghawi.

Asy-Syaf i menyatakar5 "Setelatr ia salam, jarnaatr yang ada

di belakangnya salam ke kanan dan ke kiri.u Demikian pernyataan

Asy-Syaf i.

Sahabat-sahabat kami sepaka! "Makmum boleh salam setelah

imam salarn satu kali.'

Mereka hanya b€rbeda pendapat tentaog hal y.ang lebih utama?

Jika makmum membarengi salam imam, maka ada dua

pendapat:

Pertama: Shalatnya bafal bila makmum tidak berniat
membarengi imam, sebagaimana bila ia takbiratul ihram
imam.

Kedua: Shalatnya tidak batal, sebagaimana bila makmum
membarengi imam dalam rukun-rukun lain, lain halnya dengan

takbiratul ihram. Maknnnn tidak boleh memulai shalat sebelum imam
selesai takbiratul iltram, sehingga imam tidak mengaitkan shalatnya

dengan orang yang tidak berada dalam kondisi shalat. Ini pendapat

yang lebih ktrat.

Jika makmum salrm sebelum imam salam, maka shalatnya

batal, karena ia berniat berpisatr dengan imam, Dalam hal ini terdapat

perbedaan pendapat tentang makmum yang berniat berpisah dengan
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imam- Ia tidak meNrjadi objek salam imam 
-kecuali 

ia memulai
salam-- setelah imam mengucrykan huruf mim padaucapan ( flr(Jt'#t'

Cebang: Sahabat-sahabc kami sepaka! "Makmum masbuq

dianjukan tidak berdiri terlebih dahulu rmtuk meneruskan rakaat yang

t€rtinggal hingga imam usei salam dua kali." Mereka yang

menegaskanperdapat ini diankanya AI Baghawi, dan AI Mutawalli.

AsV-Syaf i menyafakm de,mikian dalam Mufittashar Al
Buwaithi, "I\[akmum yang t€fiinggal dari imam tidak berdiri rmtuk
meneruskan rakaat yang tertinggal kecuali imam usai salarn dua kali.
Shalatnya bml bila ia bemdiri sebehrm imam salam dua kali, kecuali
m€mang b€mid b€rpisah dai imem."

Dalm hat ini terdryat pqbedaan pendapat berkenaan dengan

makmrmr yang bemiat beryisah dri imam. Jika malanrum masbuq

bemdiri setelah imam memulai salam sebelum usai mengucapkan

Q?;1;1, maka hgkumnya sama seperti berdiri ketika imam belum
memulai salam. Demikianpenuhrran AI Baghawi.

Al Mrilawalli meqielaskaq "Bila malanum mosbuq menyamai

salam pertma irnarn, dan kita karakan mahum boleh meuyamai
salam imam, maka setelah imam salam pertama kali, ia boleh berdiri,
karcna setiry kondisi makmum ymg tidak tertinggal dari imam boleh

menyamai salam imam @akondisi ihr, boleh bagi malanum masbuq

bqr-pisah dari imam pada kondisi itu, sebagaimana keadaan setelatr

salam- Namun bila kita katekan makmum masbuq tidak boleh
gemakan imam, maka makmum masbuq tidak boleh berdiri

dengan menyamai gerakan imrm. Shalatrya batal bila maknrum

noshq bemiat berpisah dari imam.n

Jika imam salam, lalu makmum masbuq duduk lama

setelahryra, maka me,lnrnrt sahabat-sahabat kami, bila makmum berada

FpdrtosJ,afud awal, maka hukrmnya boleh dan shalahya tidak batal,
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karena duduk tasyahud tersebut terhitung dari shalatnya, sementara

kewajiban mengikuti imam sudatr selesai. .Tetah kami sebutkan

ssbefrrmnya bahwa tasyahud awal boleh diperlama, hanya saja

hu[umnya makrtrh. Namun bila makmum yang bersangkutan tidak

berada pada tasyahud awal, maka ia tidak boleh duduk lama setelah

imam salam, karena duduk dimakzudkan mengikuti imarn, sementara

saat itu kewajiban untuk mengikuti sudah selesai. Bila makrnum yang

bersangkutan tetap duduk dengan sengaja dan ia tahu hal itu, maka

shalatnya batal. Namrm bila karena lupa maka shalatnya tidak batal,

tetapi harus sujud sahwi.

Cabang: Ketika imam salam untuk pertama kali, kewajiban

makmun masbuq dan makmum yang sama seperti imarn (tidak

tertinggal) untuk mengikuti imam sudah selesai, karena imam sudatr

keluar dari shalat. Sementara makmtrm yang sama seperti imam (tidak

tertinggal) boleh memilih antara sdau setelah imam atau

memperlama duduk tahiyat akhir unhrk meminta perlindungan dan

doa dengan lama Demikian penjelasan Al Qadhi Abu Ath-Thayib

dalam At -Ta'liq y ang dinukil sec,ara sama persis.

Cabang: Asy-Syaf i dan sahabat-sahabat karni menjelaskan,

"Bila imam hanya salam satu kali, maka makmum dianjurkan salam

dua kali, karena upkmum sudah tidak wajib mengikuti imam setelatr

imam salam pertama Lain halnya dengan tasyahud awal, bila imam

adak tasyahud awal maka makmum wajib mengikuti imam (tidak

tasyalrud awal), karena wajib mengikuti imam sebelum salam.

Cabang: Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini menjelaskan

dalam AL Uddah, uJika seseorang memulai shalat Zhuhur lalu

tasyahud setelah rakaat keempa! lalu berdiri sebelurr salam dan

memulai shalat Ashar, dan ia melakukannya dengan sengaja, maka

shalat Zruhu batal sejak ia berdiri, dan shalat Ashamya satr. Bila ia
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berdiri karcNra trpa, maka shalat Ashar yang ia mulai sah. Tapi bila ia
teringat -dalam 

jeda waktu singkat- Taka ia hrus kembali duduk

dan zujud sahwi" setelah itu salam untuk shald Zhuhur, dan shalatnya

sah. Bila jeaa wattunya lama, maka shalatnya batal dan ia wajib
memulai kedua shalat t€rsbut dari awal."

17. Asy-Syirrzi berkata: Bagi yang usai shelat dienjurkan
berdzikir. Ini berdesarten riwayat Ibnu Az-Zubeir RA, behwa ia
bertahlil setiep keti usei shalat dengan mcmbrce:

:A F 'b't'tt-i tt iru:.:t d'; |!);? | X;4 ii'r vt iit v

tr'-;S,'i ie) 1"ir yi hr otit, ly \t;i \ J?,t ),o
o:r}l(it;; fr ri"tt'i;bt* hr ! iy-,t'r;":ririlt ^rr';>it

f"k;r'"g'rjl; *, {"i * li,r'J*;'okiv)

"Tidoh ada frrtst Oqrr7 berhah disembal) setoht Allah, fidak ada

sehutu fugLhtp Milih-Nya segala puiian dot kcrqiaon Dio Maha
Kutsa atos sqoh serit dr+ tiada dcya dan kek.dott hccaali (harcna

pertolongan) Alloll Komi tidak menyemboh seloin kcpada-Nya
Mim-I,Itu scgsla nihna, harunia, dan sanjuryon boih Tidah ada

tahan (yoag brhak discrrrbah) sebin AIlotL Dangan m.emtrnihan
ibadntt kryd*t{ya nerr}r. orangorong ktfr nunbencl"

Set&h itu ia (Ibnu Az-Zubair) bertetr, "Rasulullah SAW
bertehlil mcngucapken becaan tersebut"

Al Mughirrh mengirim surat kepada Mu'ewiyeh RA: NcDi
SAV di saiq asoi shobt waiib, nentoco, nTido* oda fr,lru, (yang

bethak aisat*tt) selain Allolr, frdah ona sehrda fugi-Nyo Milik-
Nya segda puifun dan kerqiaarr- Dia Molra Kaosa otot segala

squdu- Ya Alloh, frdoh oda yang dqd naghularrgi opa yang
Enghau fuiLut don Titiloh ada pula yong dN nanbcri qpo yang
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Engkau halangl Tidak bermanfaat kekayaan bagi yang

memilihinya, hanya dari-Mu kekayaan itu"
Penjelasan:

Asy-Syaf i, sahabat-satrabat kami, dan lainnya sepakat,

"Dzikir setelatr salam dianjurkan untuk imam, makmum, orang yang

shalat sendirian, lelaki, wanit4 musafir, dan lainnya. Dianjurkan pula

berdoa setelatr salam, berdasarkan kesepakatan."

Banyak sekali hadits shahih berkenaan dengan dzikir dan doa

yang telatr saya kumpulkan dalam kitab yang berjudul Al Afukar,

diantaranya:

Diriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata, *Rasulullah SAW

ditanya" 'Wahai R*"1"!+, doa apa yang palryS didengar?' Rasulullatr

sAw menjawab, yrii<;lt 96t;Jt i;: y.ti Pt "t* 
'(Doa) di

tengah malam teraldir dan doa setelah usai shalat-slnlat wajib'."
(HR. Al-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata "Hadits hasan."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, '1A.ku tahu

beraktrirnya shalat Rasulullah SAW dengan bacaan takbir." (tIR. Al
Bukhari dan Muslim)

Riwayat Muslim menyebutkan, "Kami tatlu."

Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Membaca dzikir dengan

suara keras saat orang-orang usai shalat wajib ada pada masa Nabi

SAW, dan aku tahu itu saat mereka pergr." (HR. AI Bukhari dan

Muslim)

Diriwayatkan dari Tsauban RA, ia berkata "Ketika usai shalat,

Rasulullatr SAW membaca istighfm sebanyak tiga kali, lalu

mengucapkan,'Ya Allah Engkau Pemberi kcselamatan dan dmi-Mu
kcselamatan. Maha Suci Engkau, wahai Pemilik kcagungan dan

kcmuliaan'."
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Al Walid berkatA *Aku bertanya kepada Al Auza'i --salah
satn perawi hadits-, 'Istighf.ar itu bagairnana?' Ia lalu menjawab,

:(Yaitu) kau mengucapkan, "Aht memohon onpuno, kcryda Allah
aht memohon amrynan kcpada Allah." (HR Muslim)

Diriwayatkan dari Al Mughiratr bin Syu'bah RA" bahwa seusai

shalatdan salrm, Rasulullah SAW mengucapkan:

e fi l;ir d, Urlt li d U; r t:-:rhr I iit v

ri'ua a;p \'$Lf A.eG, ;rrr' ';i 7r ,F
tt;.:t ll+"e":t ti ga

"Tidak ada tuhan (yang Oertuk disembah) selain Allah tidak
ada sehttu bagi-Nya Mitik-Nya segala puji@, dor kcrajmn.
Dia Malu Kuasa atas segala sesudu Ya Allah fidok ada yang
dopat apa yang Engkou berikan dorr. tidak ado
pula yang memberi qpayang Engkou lulongi. Tidakbermanfaat
kekoyaan bagi yutg memiliHnya Hanya doi-Iulu
itu." (I{R. Al Bulfiari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zutrlir R.& bahwa
Rasulullah SAW setiap kali usai shalat saelah salam, membaca:

Jr ,)' ;3 iir t, Lrilt li d'*; ,t i:*:, hr I iit v

d;qrl ,c, ri hr 'o\it, il \i; rii?,t i* :q
hr 1 4 y ';,*:t )dt '$ J:;it ',r, z3t

,ia *t ;v ht i; ;t J;, ok ittt oT;rtt;; ft
,iy,*$;:re

'Tidok ada'tuhan (yang berlwk disenfiah) selain n* n*f
ada sehtttt bagi-Nya. Milik-Irlya segala pujiot dot kcrajaan
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Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tiada daya dan kchtatan

kccuali (korena pertolongan) Allah. Karni tidak merryembah

selain lnnya kepada-Nya. Milik-Nya segala nilonat, karunia,

dan sanjungan baik. Tidak ada tuhon (yang berhak disembah)

selain Allah. Dengan memurnikan ibodah kepada-Nya meski

or ang-orang kafir memb enci."

Setelah itu ia (Ibnu Az-Zubur) berkata, 'Rasulullatr SAW
bertahlil mengucapkan bacaan ini setiap usai shalat." (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Kaum fakir
Muhajirin Rasulutlah SAW lalu berkata 'Orang-orang

kaya mendapatkan derajat-derajat tinggr dan kenikmatan terus-

menen$. Mereka shalat seperti halnya kalni dan mereka puasa seperti

halnya kami, namun mereka memiliki kelebihan harta yang

dengannya mereka menunaikan ibadatr haji, umratr, berjihad, dan

bersedekatr'. Rasulullah SAW lalu bersabd1 'Maukah kalian alat

beritahu sesuatu, yang dengan sesuatu itu kalian menyusul orang
yang telah mendahului lcalian dan dengannya pula kalian mendahului
orang-orang setelah kalian, serta tidak ada seorang pun yang lebih

baik dari kalian selain orang yang melahtkan seperti yang kalian
lahtkan?' Mereka menjawab,'MarL wahai Rasulullah'. Rasulullatr
SAW kemudian bersabda, 'Kalian bertasbih, bertahmid, dan

bertalrbir setiap kali usai shalat (sebanyak) 33 kali'." .

Abu Shalih ditanya tentang tata cara dzikirnya lalu ia
menjawab: Wthrt !-it;U,i &r irg.}) hingga jumlah masing-masing

mencapai 33.'(tIR. Al Bukhari dan Muslim)

3ii!r dengan dat dlwmmah adalah bentuk jarnak auri ji
dengan dalfathah dantsa' suhtn, ymg artinya harta melimpah.

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujratr RA, dari Rasulullah SAW,
beliau bersaMa:
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'#, # >e y ;; e lu''&'eqv l-:rr.,t u,k
:,;xt 6rl i:tr<"'r;Aut rlre;:'x;,

"(Kalimat-kalimat) penutup yang tidok akan merryia-rryiakan

orang yang mengucapkanmya yaitu tasbih memahasucikan Allah
pada setiap usai sltalat sebanyak i3 kali, memuji-Nya sebanyak

33 kali, dan mengagungkan-Nya sebaryak 34 kali." (IIR.
Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairatr RA, dari Rasulullah SAW,

bahwa beliau bersatrda:

r)u5,u iitr '+r',r->'*, # >a ,5 ;3 a 1l' & ;
zl

l.-. - tc /aar..

?G JG, oi*,, *, 1!);t ',;*,6u tr 3; 'r;luP ) ,y,x)I
';:r'ijr'^r, itfii'i d U-n I i:r-3 hr vt ayl $qt

Ft n:, y uk oy, ii1*'-i ;* ;a k ;"
"Barangsiapa bertasbih memalwsucikan Allah setiap usai

shalat sebanyak 33 koli,' memuji Allah sebanyak 3.3 kali, dan

mengagungkan Allah sebanyak i3 kati, maka itulah 99, lalu
sebagai penggenap 100 mengucapka4'Tidak ada tuhan (yang

berhak disembah) selain Allah tidak ada sehttu bagi-Nya.

Milik:Nya segala pujian dan kcrajaon Dia Maha Kuasa. atas

segala sesuatu'. Dengan demikian kcsalahan-kcsalahannya

dilnpus meski seperti buih di lanttan." (tIR. Muslim)

Diriurayatkan dari Sa'ad bin Abu lVaqqasb bahwa Rasulutlatr

SAW berlindung dengan kalimd-kalimat berikut ini setiry kali usai

shal*:
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;!it ,s;rf Jyirt'ot '+i;1:t r*rt A +i';l $1.'r<tst

.3)t qt.te 'u +\';Lq'-ll #',y+irf,
*Ya Allah, aht berlindung kcpada-Mu dari sifat pengecut, alat

berlindung kepada-Mu untuk dikembalikan pada usia paling

lemah (pihtn), aku berlindung kepada'Mu dari fitnah dunia,

dan aht berlindung kcpada-Mu dari siksa latbur." (HR. A1

Bukhari).

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkat4 "Ketika
salam dari shalat, Rasulullah SAW mengucapkan:

.o1gil

6:r'aLl 6i b:r?i t:, -|l c:, U:i 6 d.'it'dt
lr.[ y ].it'-;frti,u;rt'.:;f &y *fulqa;i

'Ya Allah, ampnilah dosa yang aht lahtkan yang kcmudian

dan yang terdahulu, dosa yang aht sembunyikan dan aht

perlihatkan, dosa yang aht lahtkan secara berlebilnn dan dosa

yang Engkau lebih mengetahuirrya dariku. Engkau Maha

mendahulukan dan Maha mengaWtirkan. Tidak ada tuhan (yang

berhak disembah) selain Engkau'.' (I{R. Abu Daud, dengan

sanad slahih)

Riwayat lain menyebutkan batrwa Rasulullah SAW

mengucapkan doa ini di antara tasyahud dan salam. Ini telah

dijelaskan sebelumnya di tempatnya tersendiri

Kedua riwayat. hadits tersebut tidak saling menafikan satu

sama lain, keduanya slwhih dan Rasulullah SAW mengucapkari doa

ini di dua tempat; antara tasyahud dan salarn, serta setelah salam.

Diriwayatkan dari Mu'adz RA, ia berkata, "Rasulullah SAW

meraih tangannya lalu bersabda,'l{alai Mu'adz, demi Allah, aht
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fimgguh mencintaimn'. Setelah itu Rasulullah SAW fursabd.a,'Ahr

berwasiat kepadamu walwi Mu'adz, jangan tinggalknn untuk

membaca setiap kali usai shalat, "Ya Allah tolonglah aht untuk

mengingat, bersythr, dan menyembah-Mu dengan baik" QIR. Abu
Daud dan An-Nasa'i, dengan sanod shahih)

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir RA, ia berkata, *Rasulullatr

SAW memerintahkanku untuk membaca mu'gwwidzatafz setiap kali

usai shalat." ([IR.Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lainnya.)

Riwayat Abu Daud menyebutkan, l' Mu' mntt i dzatain."

Jadi, sebaiknya meinbaca Al fthlash

mu'awwidzatain (Al Falaq dan An-Nas).

disamping

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits-hadits tentang keutamaan

ayat Kursi yang dibaca setiap kali usai shalat wajib, hanya saja hadits-

hadits int dha'if. Dalam hal ini terdapat banyak sekali hadits selain

yang telah saya sebutkan tadi. Ada beberapa hadits tentang dzikir
selepas shalat Subuh, diantaranya hadits Abu Dzar RA, batrwa

Rasulullah SAW bersaMa:

iyo '&'of ,p #, )v';3 Vr ,rt' ;:, G JG';
tlt I t

_*s ,-e_1 ,FI;ir t: itfit d li |!;.b ,t i:Li ilr yt

. , lt ,..'. !c.t li, .)+) €.tr.b ).r.e 4) \>+ 
"U'j*'lrs 

,:e F *
G k u; L7 ik3 

"e)t'p 
ti ui 16 F tx

bf +rl- #- & 6ri^:ilr 'u 
"rr:, Dk k n :-.. . V' l- J , - a).. . .

.*3r,illr !1 ;fr u; ek,i
"Barangsiapa ntengucapkan setiap kali usai shalat fajar 

-beliau
melipat kaki seb€lum menyampaikan-, 'Tidak ada nlwn (yang

berhak disembah) selain AAah fidak ada sehttu bagi-Nya.
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Milik-Nya segala pujian dan kcrajaan, Maha menghidupkan

dan Matu mematikary Dia Maha Kuasa atas segala sesuotu',

sebanyak sepuluh kali, maka serylul, kcbaikan dicatat baginya,

sepuluh kcburukan dihapus darirrya, serta diangkat Mtubtya
sepuluh derajat. Selona satu htri itu ia berada dalam
perlindungan dari semua bahaya dan dmi syetan Tidak ada
dosa yang menggugurkan amalannya pada hoi itu kcctnli dosa

menyehttukbnAllah'. " ([IR. At-Tinnidzi dan An-Nasa:i)

At-Tirnidzi berkata, "Hadits lusan gharib."

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda:

; pt U p?nr !n-'"3';'1ct:.; ;i:at ,)* U
.{G-ic-{v t}J:#;kdurs rw; *

"Barangsiapa slnlat Subuh berjamaah kcmudiot duduk
ntengingat Allah hingga matahmi terbit, kcmudian shalot dua
rakoat, ,noka itu bagiltya laksana palula hoji dot wnrah
semlrurno, semptnno, sempntrna'." (HR. At-Tirrridzi)

At-Tinnidzi berkata, "Hadits hoson."'

Dalam hal ini masih banyak hadits lain selain yang saya

sebutkan tadi.

Cabang: Al Qadhi Abu Ath-Thayib menyatakan, "Dzikir-
dzikir ini diar{urkan untuk dimulai dengan hadits istiglfo)'

Al Qadhi Abu Ath-Thayib selaqiutnya meriwayatkan hadits
Tsauban.
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Asy-Syaf i menjelaskan dalam Al Umm setelah menyebutkan

badits Ibnu Abbasse sebelumnya tentang membaca rlz:,kh dengan

$rara keras, hadits Ibnu Az-Zubair sebelumny4 dan hadits Ummu
Salamah pada bab sebelumnya: Aku berpendapat, "I-am dan
malrmum berdzikir setelah shalat. Imam dan makmum berdzikir
dengan suaf,a lirih, kecuali bagi imam yang in$n mengajari dzikir
kepada jamaah, ia harus mengeraskan bacaan dzikir, karena Allah
SWT berfirmaq 'Dan janganlah kamu mengeraskmt suoramu dalam
slulatmu don janganlah pla merendahkawryo don cuilah jatan
tengah di antoa kc&M rrz'. (Qs. Al Israa' [7]: I l0) Artinya jangan

mengeraskan doa dan melirihkannya hingga dirimu seirdiri tidak
me,ndengarn5ra-

Menunrtku, riwayat Ibnu Az-Zubair tentang bacaan tahlitNabi
SAW dan riwayat Ibnu Abbas tentang bacaan tokbir Nabi SAW
setelah salam, dibaca sedikit keras untuk mengajari para sahabat,

sebab sebagian besar riwayat yang kami catat ----selain riwayat Ibnu
Abbas dan Ibnu Az-zuban ini- tidak menyebutkan tahlil atat takbir
setelah salam, karena riwayat lain hanya menyebutkan 'Rasulullatl
SAW usai shalat" tanpa ada redaksi "berdzikir". Disamping itu,
Ummu Salamah RA menyebutkan Rasutullah SAW duduk setelah

shalat dan beliau tidak berdzikir dengan $ura keras.

D Asy-Syan'i meriwayalkan hadits Ibnu Abbas dari Amr bin Dinar, dari Abu
Ivla'ba4 ia b€dota, "Aku me,lrgenali shalat pr"ur** dengm talibir..

Amn berko,'Aku lalu me,mberitahukannya kepada Abu lrfia'bad setelah itu..
Ia berke, "Aku belum memberitahukann5ra kepadamu.,,
Amr bqkata, 'Kau telah memberitahukanrya kepadalcu.',
Asy-Syaf i b€doi4 "Sepertinya Amr bin Dinar hrya bahwa ia telah

menyampaftannya k€pada Ma'bad. "
As-Siraj AI Balqini b€rkaft4 'Tladits Ibnu Abbas ini diriwayadran oleh B.khari

dm Muslim ilari hadits Abu Ma'bad, nilnsq)ra rdalah Nafid, dri Ibnu Abbas."
Demikim yang diakhrij datmt Shahihain.

I{adits s€npa dari Ibnu Abbas menyebrdrm: Arnr bin Dinm b€rkata kaada
Fra, 'Aku memberitahukmnya kepadamu-" Rirmyat ini menyalahi rirvayat
sebelumnya Sebagian ahli .'shul memastikan tidak boteh berhujkah dengan hadits
inl maka riwaft ini grrgrn untrk dijadikm hujiah.
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Menurut'sayq Rasulullatr SAW duduk setelah shalat untuk

berdzikir dengan stura lirih."

Asy-Syaf i meneruskan, "Saya suka orang yang shalat

sendirian, atau makmum memperlama dzikir setelatr shalat dan

memperbanyak doa dengan harapan dikabulkan setelah menunaikan

shalat wajib." Demikian pemyataan Asy-Syaf i dalam l/ Umm.

Al Baihaqi dan lainnya dalarn menafsirkan ayat dengan

berhuiiah dengan hadits Aisyah RA, tentang firrran Allah SWT, "Dan
jangonlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan
janganlah pula merendahkawrya dan carilah jalan tengah di antara

kc&u ifit " (Qs. Al Israa' [7]: ll0) Aisyatr RA berkata, *Ayat ini
turun berkenaan dengan doa" (I{R. Al Bukhari dan Muslim)

Seperti itu pula yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat kami,
bahwa dzikir drn doa setelah shalat dianjurkan untuk diucapkan

secara liritu kecuali bagi imam yang ingm mengajari jamaah. Saat itrr"

imam me,mbaca dzikir dengan suara keras agar jarnaatr belajar. Bila
jamaah sudatr tahu, imam kerrbali membaca dzikir dengan suara lirih.

Al Baihaqi dan lainnya berhujjah untuk mernbaca dzikir dan

doa dengan suara lffi dengan hadits Abu Musa Al Asy'ari RA: Kami
bersama Nabi SAW, ketika menanjaki lembah, kami bertahlil dan

bertakbir dengan suara keras, lalu Nabi SAW bersaMa, "Wahai
sekalian manusio, sayangilah diri kaliaa sesunguhnya kalian tidak
menyeru Dzat yang tuli don tifuk hadir. Sesunggulvrya Dia bersama

kaliaru Dia Maln Mendengw dan Maha Dekat." (IIR. Al Brrkhari dan
Muslim)

Cabang: Telah kami sebutkan sebeltrmnya, bahwa imam,
makmtrm, dan orang yang shalat sendirian dianjurkan berdzikir dan

berdoa setiap kali usai shalat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam
hal ini. Sementara itu, yang biasa dilakukan orang atau kebanyakan

orang yang mengkhususkan doa imam saat shalat Subuh dan Ashar,
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tidak ada dalilnya, meski penulis Al Howi mengisyaratkan demikian
dalam pemyataannya sebagai berikut, "Bila tidak ada shalat sunatr

setelatrnya, seperti shalat Subrfi dan shalat Ashar, maka imam
membelakangi kiblat dan menghadap ke arah makmum, kemudian
berdoa. Namun bila ada shalat sunah setelahnya, seperti shalat

Zhuhur, Maghrib, dan Isya, maka imam shalat sunah di n:rnatr.

Pengkhususan yang diisyaratkan ini tidak ada dalilnya. Justru yang

benar adalah, dianjurkan pada setiap shalat, dan imam dianjurkan
menghadap ke aratr jamaah lalu berdoa."

Cabang: Berkenaan dengan salaman yang biasa dilakukan
orang setelah shalat Subuh dan Ashar, Syaikh Al Imam Abu
Muhammad bin Abdussalam menyatakan, "Salaman setelah shalat

termasuk bid'ah yang dibolehkan, tidak dimakruhkan, dan tidak pula
dianjurkan." Pernyataannya ini bagus. Sebaiknya dinyatakan, "Bila
bersalaman dengan orang yang ia temui sebelum shalat, maka

hukumnya mubah, seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Bila
bersalaman dengan orang yang belum ditemui, maka hukumnya
dianjurkan, karena salaman saat bertemu hukumnya sunah

berdasarkan ijma'yang mengacu pada hadits-hadits shahih tentang hal
ifu."

Masalah salaman, mengucapkan salam, mendoakan orang

bersin, dan hal-hal lain yang terkait, akan saya jelaskan dalam pasal

setelah shalat Jum'at.

Cabang: Dianjurkan memperbanyak dzikir pada awal dan

akhir hari, pada malam hari, saat hendak tidur, dan bangun tidw.
Dalam hal ini terdapat banyak sekali hadits masyhur dalam Shahihain
dan lainnya, disamping disebutkan dalam ayat-ayat Al QUr'an.
Sebagian besar telatr saya kumpulkan dalam Al Adzkar.
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18. Asy-syirazi berkata: Bila hendak pergi dan di

belakangnya ada jamaah wanita, maka dianjurkan duduk hingga

jamaah wanita pergl, agar mereka tidak membaur dengan lelaki.

Ini berdasarkan riwayat Ummu Salamah RA, bahwa ketika Nabi

SAW salam, jamaah wanita berdiri, maka beliau duduk sebentar

sebelum berdiri.

Az-Zuhn berkata, "Kami beppendapat duduknya

Rasulullah SAW bertujuan agar iamaah wanita pergi sebelum

disusul jamaah lelaki."

Ketika hendak pelEl, dianiurkan pergi ke arah yang

diperlukan, berdasarkan riwayat Al llasan, ia berkata, "Sahabat-
sahabat Rasulullah SAW shalat di masiid Jami'; bagi yang

mmahnya berada di arah bani Tamim, ia pergl melalui arah kiri
masjid, dan bagi yang rumahnya berada di arah bani Salim, ia

pergi melalui arah kanan masiid. 
-Maksudnya 

di Bashrah-.
Bila tidak memiliki keperluan, lebih utama pergl melalui arah

kanan masiid, karena Nabi SAW suka memulai segala sesuatu

dengan bagian klnan.'

Penielasen:

Asy-Syaf i dan sahabat-sahabat kami berpendapat, "Bagi

imam, ketika salam dianjurkan berdiri dari ternpat shalatnya langsung

setelatr salaq bila tidak ada jamaah wanita di belakangnya." Demikian

yang dijelaskan Asy-Syaf idrdrar,Al Mukhtashar dan telah disepakati

oleh sababat-sahabat kami.

Syaikh Abu Hamid menyebutkan dua alasannya:

Pertatna: Agar ia atau jamaah di belakang tidak ragu apakatr

sudah salam atau belum

Kedua: Agar ketika ada orang asing masuk, tidak mengira

bahwa imam tengah berada dalam shalat sehingga mengilutinya.

I
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Se,melrtara itq bila di belakmg adajamaah wanita, maka imam

dianjurkan duduk setelah salam dan jamaah lelaki juga duduk
menunggu sesaat dan berrdzikir hingga jr-aah wanita pergi kira-kira
seukuran jr-aah lelaki yang paling cepat jalannya tidak menyusul
jemaah wanita yang teralfiir perg. Jamaah wanita dianjukm pergr

setelah imam salam, Setelah jamaah wanita pergi, imam dan selunrh
jamaah lelaki perg.

Asy-Syaf i dm seabat-sahabd knmi $qtuiiah dengan hadits

yang disebutkan pe,nulis tadi dari Ummu Salamah RA, ia b€*at4
*Ketika Rasulullah SAW salam, jamaah wanita bemdiri dan beliau
duduk sebentar agar jamaeh wanita pergi sebehm disusul oteh salah

seorang j amaah lelaki."

Riwayat lain menyebrtrkan: Ibnu Syihab bedrata, "PendEnt
saya, duduknya Rasulutlah SAW berhrjuan agr jamaah wanita perg
terlebih dahulu sebehm disusul oleh jmaah lelaki, karsm karm
wanita adalah perhiasan dm yang didahulukan das se,mua hal yang

diinginkan kaum lelaki.'?

Asy-Syaf i menjelaskan dalam Al (hrnt, "Bila imam berdiri
sebelum jamaah wanita pergl, atau duduk lama setelah salam, maka

tidak ada sq*si apa prm bagi imam. tv{ahum boleh pergi setelah

imam salam dan sebelum imam berdiri. Saya lebih suka bila makmum

menurggu terlebih dahulu hingga imam pe.rgi, dau bersamaan dengan
imam.'

Asy-Syaf i dalam Al Umrn dan sahab*--sahabat kami
menjelaskan, "Seusai shalifi, baik imm, mahum, marpun orang

yang shalat sendirian, boleh pe,[gi ke arah kaoan, kiri, dqnr, atau

!6lakang, tidak ada sesudu prm yang makuh dai se,mua itl Hanya
saja, dianju*an bila ia memiliki suatu keperluan di arah t€rteNfu,

mal<a perglah ke arah t€rsebr$ dm bila tidak memiliki keperluan apa

prm maka lebih rma pcrgi melalui arah kanm.
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Asy-Syaf i dalam Al Umm dan sahabat-sahabat kami berdalil

dengan hadits bahwa Nabi SAW suka memulai bagian kanan di segala

sesuatunya. Hadits-hadits shahih mengenai hal ini telatr disebutkan

sebelumnya dalam bab: Tata Cara Wudhu, pembahasan tentang

membasuh tangan. Dalam hal ini ada hadits Ibnu Mas'ud RA, ia

berkata, "Janganlah salatr seorang dari kalian memberi bagian dari

shalatnya untuk syetan yang menilai orang tidak berhak apa pun selain

pergi melalui aratr kanan. Aku sering melihat Rasulullatr SAW pergi

melalui arah kiri.'(HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Hulb Ath-Tha'L bahwa ia shalat bersama

Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW pergi menuju aratr kiri dan

kanan (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majatr, dan lainnya dengan

sanad lnsan)

Hadits-hadits tersebut memrnjukkan bahwa orang boleh pergi

melalui arah kiri dan kanan.

Ibnu Mas'ud RA hanya mengingkari orang yang meyakini

batrwa hal itu wajib.

cabeng: Bila imarn lEndak bergeser dari tempat pengimarnan

(mihrab) dan mengbadap ke arah jaEaah untuk berdzikir dan berdoa,

atau unhrk keperluan lai& maka ia boleh bergeser s€Perti yang ia

kehendaki. Namln lebih utauranya, menurut Al Baghawi, bergeser

dari arah kanan.

Al Baghawi menjelaskan, "Tentang tata caranya' ada fua

peodapat:

Pertona: Bagan tublfi sebelah l(aoan berada di tempat

pengiqarran, bagan kiri tubuh berada di tempat jamaah, dan duduk di

sebelah kiri ternpat pengimaman. Pendapat ini dikemukalcan oleh Abu

Hanifah.
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Kedua: Bagian kiri tubuh berada di tempat pengimaman,
bagian kanan tubuh berada di tempat jamaah, dan duduk di sebelah

kanan tempat pengimaman. Inilah pendapat yang lebih kuat.

Demikian redaksi Al Baghawi dalam Ath-Tahdzib dan Syarh
As-Sunnah. Al Baghawi menguatkan pendapat kedua. Pendapat ini
disandarkan pada hadits Al Barra bin Azib RA, *Ketika shalat di
belakang riwayat, kami lebih suka berada di sebelatr kanan beliau,
beliau menghadap ke arah kami dengan wajatr beliau."

Al Barra meneruskan, "Lalu kami mendengar beliau berdoa,
'Ya Rabb, jagalah alat dari siksa-Mu pada hari Kau membangkitkan
atau pada hari Engkau mengumpulkan hamba-hamba-Mu'.- (HR.
Muslim)

Imarn AI Haramain berkata "Bila tidak ada hadits shahih
dalam hal ini, maka aku berpendapat imam boleh memilih posisi yang
mana saja."

Cabang: Sahabat-sahabat kami berkata, "Bila ada shalat sunatr
setelatr shalat wajib, maka Sunnahnya adalah pulang ke rumah untuk
shalat sunatr di sanq karena shalat sunatr yang dilakukan di rumatr
lebih baik,'berdasarkan saMa Rasulullah SAW:

'lt* G ,i'1
t

trtb

;&jiti>,*st.J

"Shalatlah wahai sekalian manusia di rumah-rumahmu,, karena
sesungguhnya shalat seseorang yang pating utamo adalah di
rumah, kecuali shalat wajib." (HR. Al Bukhari dan Muslim, dari
riwayat Taid bn Tsabit RA).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau
bersabda:

:;t tY'*|Wl'ry'*; G JG)
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ti 6):# "t t'51t;'u E; G tbt
"Lahtkan sebagian dari shalatmu di rumahmu dan jangan

menjadikanrrya (rumah) sebagoi htbtron." (HR. AI Bukhari dan

Muslim)

Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda:

$r; U *).'J;L3i ey g {>'iat'€Yi p ti\
r .1 ni.ta;*'u#.G,ye Alt oli

"Bila salah seorang doi kalian usai shalat di masiid, maka

hendabtya memberi bogian untuk rwnah dari slulamya, karena

sesungguhrrya Alloh menjadikon kcbaikan di datam rumahrtya

doi shalatnya (it!t)'." (HR. Muslim)

Sahabat-sahabat kami berkat4 "Bila tidak pulang ke rumah

dan ingin shalat sunah di masjid, maka dianjurkan untuk sedikit

bergeser dari tempatnya agar tempat-tempat sujudnya banyak.

Demikian alasan yang dikemukakan oleh Al Baghawi dan lainnya.

Bila tidak bergeser ke tempat tain, maka shalat fardhu dan shalat

sunatr harus dipisah dengan omongan biasa"

Al Baih4qi dan satrabat-sahabat kami lainnya berhuiiah dengan

hadits Amr bin Atha: Nafi' bin Jubair mengtrtusnya untuk menemui

As-Sa'ib, putra saudari Namir, untuk menanyakan sesuatu yang ia

laknkan, yang dilihat Mu'awiyah ketika shalat. Ia berkata, "Ya, aku

pernah shalat Jum'at bersamanya di Maqshuratr. Ketika imam salam,

aku bangun dari tempatku lalu shalat. Saat masulq Mu'awiyatr

mengirim seseorang menemuiku dan menyampaikan" 'Jangan ulangr

yang kau lakukan. Bila kau usai shalat Jum'at, jangan shalat lain

setelalurya hingga kau berbicara atau keluar, karena Rasulullah SAW
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memerintah kita seperti itu, agar kita tidak menyambung shalat hingga
kita bicara atau keluar'." (HR. Muslim)

Itulah hadits yang menjadi sandaran dalam masalatr ini.

Adapun hadits Atha Al Khurasani dari Al Mughirah bin
Syu'batr RA, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda:

j:;*i F H.b vlt gelr *e'lcut J2j-t
"Janganlah imam shalat (sunah) di tempat ia slwlat hingga ia
berpindah," yang diriwayatkan Abu Daud, adalatr hadits dha,if.

Abu Daud berkata, "Atha tidak bertemu Al Mughirah.,,

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah sAw
bersabda:

. / ol . o /

.',9 cl 4.i*r .-9
lJ J / -.- U/

'01 
J:"

"Apakah salah seorang dmi kalian tidak mampu untuk maju
atau mundur, (bergeser) kc kanan atau kiri dalam shalat?,,

Maksud beliau adalah shalat sunah. (HR. Abu Daud)

Sanadnya dha'tf, didha'ifkan oleh Al Bukhari dalam
Shatrihnya.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Bila yang bersangkutan shalat
sunatr di masjid, maka hukumnya boleh, meski menyalahi yang lebih
utama, berdasarkan hadits Ibnu umar RA, ia berkata, 'Aku shalat dua
rakaat bersama Nabi sAW sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya,
dua rakaat setelatr Maghrib, dua rakaat setelah lsy4 dan dua rakaat
setelah Jum'at. Adapun (shalat sunah setelah) Maghrib dan Isya,
Rasulullah sAw melalarkannya di rumah'." (rIR. Al Bukhari dan
Muslim)
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Secara tekstual, Rasulullah SAW melakukan sisanya di masjid

untuk menjelaskan bahwa shalat sunah di rumatr boleh di
sebagian waktu.

Disebutkan dalam Ash-Shahihain, "Nabi SAW shalat beberapa

malam pada bulan Ramadhan di masjid, selain shalat wajib."

19. Asy-syirazi berkata, "Sunah dalam shalat Subuh

adalah membaca doa qunut pada rakaat kedua. Ini berdasarkan
riwayat Anas RA, bahwa Nabi SAW qunut selama safu bulan
unfuk mendoakan keburukan atas mereka, lalu beliau
meninggalkannya. Sementara qunut dalam shalat Subuh, beliau
terus melakukannya hingga meninggal dunia. Tempat qunut pada

setelah bangun dari ruku didasarkan padi riwayat bahwa Anas

RA ditanya tentang qunutnya Rasulullah SAW dalam shalat

Subuh. Anas menjawab, 'Ya'. Ia ditanya, 'Sebelum atau setelah

ruku?' Anas menjawab, 'Setelah ruku'. Sunnahnya adalah

membaca:

',*;'d ,rr:*'4C',# eGi'r,-7 "# G*' H'
|!)L;4r, ipUStL*a67 *'+Lf q d.!:6,a

'qa t $ * rq'-r'rG U J; \'4t) ;',:*-'t tt:
'Ya Allah, tunjukilah aku bersama orang4tang yang Kau beri
petunjuk, selamatkanlah aku bersama orang-orang yang Kau
selamatkan, uruslah urusanku bersama orangerang yang Kaa
urus, berkahilah apa yang telah Kau berihan hepadakq jagalah aku
dari keburukan putusan:Mu, sesungguhnya Engkaa Moha
memutushan dan tidak ada yang memberi keputusan kepada-Mu
Sungguh tidaklah hina orang yang Kau tolong dan tidaklah mulia
orang yang Kau musuhl Engkau Maha Suci dan Maha Luhur
wahai Rabb kamf .

j.
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Juga berdasarkan riwayat Al Hasan bin Ali RA, ia
berkata,'Rasulullah SAW mengajarkan kalimat-kalimat itu
dalam witir. Beliau lalu bersabda, 'Ucapkan, "Ya Allah,
tunjukilah aku bersama orang-orang yang Kaa beripetunjuk...".

Juga berdasarkan riwayat dari Umar RA, yang

diriwayatkan oleh Abu RaIi, ia berkata,'LImar bin Al Khaththab
RA qunut setelah ruku dalam shalat Subuh. Aku mendengarnya

mengucapkan:

u !7:, *i+'di;l)k rr'!'j|u3'a# C\rA;
ol o.lto 

- 

".o 
,';t'-tt p U; ilxj',r6 U:r iX ar:l rAt'!:;e

'"Ai "u-Y )k6. gt Uu'o\yt'dti ,F{t ir*:)
oitSJ:, UU- r o\U ;rit *d' #f "u i{tt -,:rL

a:S-;6 3r;)i e;" G'p\'*;* G i?, ,1y. -ti'd;i
* r*sG €rit'{ui;.ti'; of 'eiltu;:r* & g?t

:re i*ti ipt a\ gi-t, :lib,* eir :
'Ya AAah, sungguh ahu meminta pertolongan kcpada-Mu dan
memohon ampunan kepada-Mu Kami fi.dah hufur kepada-Mu dan
beriman hepada-Mu hami melepaskan diri dan mcninggalkan
orang yang durhaka kqada-Mu Ya Allah, hanya fupada-Mu kami
menyembah dan hanya untuk-Mu kami shalat serta sujud, kepad*
Mu kami menuju, kami mcmohon rahmat-Mt+ kflrrri takut siksa-
Mu" sungguh silesa-Mu yang mcmuncah pasfi mcnbnpa orang-
orang halir. Ya Allah, siksalah orang4trang kqrr AhA Kitab yang
menghalangi jalan-Mu, mcndustahan rosul-rasul-Mu, dan
mcmcrangi wali-wali-Mu Ya AAah, anEuniloh orang-orang

980 ll et Uoi^u'syarah Al Muhadzdzab

'jit iet "rL)



mukmin lelaki dan perempuan, ampunilah orang-orang muslim

letahi dan perempuan, perbaikilah hubungan di antara merekd,

satukanlah hati mereka, berikan iman dan hikmah di hati mereha,

teguhkan mereka di atas agama Rasul-Mu, bantulah mereka untuk

memenuhi janji-Mu yang telah kau ianiikan kepada mereka,

tolonglah mereka atas musuh-Mu dan musuh mereka, wahai Tuhan

Yang Maha Benar, dan iadikanlah ohu termasuk golongan

meteka".'

Dianjurkan pula bershalawat untuk Nabi sAW setelah

berdoa, berdasarkan hadits Al llasan RA tentang witir, ia

mengucapl<tnr'Enghau Maha Suci lagi Maha Tinggi, shalawat dan

salam semoga terlinpah kepada Nabf . Makmum dianjurkan

mengamini doa ini, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas RA, ia

berkata, 'Rasulullah SAW qunut dan orang-orang yang ada di

belakang beliau mengamini'. Makmum dianjurkan turut serta

bersama imam membaca pujian, karena bagian ini tidak laik

diamini. Jadi, tunrt serta membaca pujian bersama imam lebih

utemr"

Berkenean dGngen mengangBrt kedue tangen, tidek eda

nesh mengenei hd int BerdeserLrn pcadepat madzheb kami,

kcdue trngen tidek dirnglrt krrcne Nebi SAW henye

mengengkrt tangen di trge temprt; cheht Istisqe" meminta

pertolongan, den kctikr berede di Arefeh pada sone hari.

,Dikerenakan qunut adetah doa ddem shda$ maka tidak

dianjurkan untuk mengrngket tangan, stma seperti doa dalam

,osyahttd.

At Qadhi Abu Ath-Thayib dan Ath-Ihabari menielaskan

dalam sebagian tulisannya, 'Tangan tidak diangkrt'.

Sementara itu' Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam At-Ta'liq

menyatakanr tTangan diangkat'.

Menumt seyr, pendepet pertene lebih kuat.
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Bagr shalat wajib lain selain Subuh, tidak ada qunutnya
bila tidak diperlukan. Bila kaum muslim tertimpa suatu petaka,
qunut dilakukan di seluruh shalat wajib, berdasarkan riwayat
Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW tidak berdoa qunut
melainkan berdoa kebaikan unfuk seseorang atau berdoa
keburukan untuk seseorang. BiIa Rasulullah SAW mengucapkan

Gry d, hr !;), maka beliau mengucapkan (iiJjr arii Ui..; tatu
Abu Hurairah menyebutkan kelanjutan hadits tersebut."

Penjelasan:,

Dalam pembahasan ini terdapat beberapa masalah:

Pertama: Qunut dalam shalat Subuh yang dilakukan setelatr

mengangkat kepala dari ruku rakaat kedu4 menurut kami hukumnya
sunah, tidak ada perbedaan pendagat dalam hal ini.

Riwayat yang dinukil dari Abu AIi bin Abu Hurairatr, batrwa ia
tidak qunut dalam shalat Subuh, karena dianggap menjadi sebuah

syiar dari kelompok ahli bid'ah dan tidak termasuk bagian dari
madztrab kami.

Sementara itu, apakah untuk shalat'wajib lain selain shalat

Subuh, a{d qunutrya? Ada tiga pendapat yang dituturkan oleh Imam
Al Haramain, Al Ghazali, den hinnya.

Masalatr Pertama: Bila kaum muslim tertimpa suatu petaka,

misalnya rasa tak-ul, kemarau panjang, penyakit, hama belalang atau

semacaurnya maka qunut dilah*an di semua shalat wajib. Namun
bila tidak seperti itu maka qunut tidak dilalarkan di seluruh shalat

wajib. Ini pendapat yang kuat dan masyhur yang telatr dipastikan oleh

mayoritas satrabat kami.

Kedua: Qunut secara mutlak. Pendapat ini dituturkan oleh

beberapa kalangan sahabat karni, diantaranya Syaikh Abu Muhammad

Al Juwaini dalam At-Ta'liq dan para pengikutnya.
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Ketiga: Tidak qunut secara mutlak. Pendapat ini dituturkan
oleh Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini. Pendapat ini salatr dan

menyalatri Sunnatr shahihah yang masyhur bahwaNabi SAW qunut di
selain shalat Subuh ketika tertimpa musibatr sairt sahabat-satrabatnya
yang hapal Al Qur'an dibunuh. Hadits-hadits mereka masyhur dalam

Shahihain dan lainnya. Perbedaan pendapat menurut mayoritas hanya
terletak pada sisi boleh atau tidaknya. Demikian yang ditegaskan oleh
Syaikh Abu Hamid dan mayoritas sahabat kami.

Ar-Raf i menyatakan, "Kesimpulan pendapat sebagian besar

imam yaitu, qunut di selain shalat Subuh sama sekali tidak dianjurkan.
Perbedaan pendapat hanya terletak pada sisi boleh atau tidaknya. Bila
boleh, orang yang shalat boleh memilih. Ada juga sebagian imam
yang pernyataawrya mengisyaratkan.qunut di selain shalat subutr
dianjurkan. Saya berkata, 'Pendapat ini lebih dekat dengan Sunnatr,

sebab menurut riwayat shahih dari Nabi SAW, beliau qunut untuk
musibah yang menimpa. Di antara yang menegaskan batrwa
perMaan pendapat terletak pada sisi anjuran adalah penulis l/
uddah. Teks Asy-syaf i dalam Al umm menyebut dianjurkan seqra
mutlak. Sementara untuk shalat sunatr, tidak ada qunutnya sama

sekali. Asy-Syafi'i menjelaskan dalam Al Umm, bab: Shalat Dua Hari
Raya pembahasan tentang bacaan shalat dua hari raya, 'Tidak ada
qurut dalam shalat dua hari raya dan shalat Istisqa. Namun bila qunut
dilakukan ketika terjadi
memakruhkannya'."90

musibah, saya tidak

Masalah Kedua: Tempat qunut menurut pendapat kami adalah
setelatr nrku, seperti dijelaskan sebelumnya.

Jika seseorang $mut sebelum ruku, dan ia bermadzhab Maliki
yang berpendapat boleh, maka hukumnya satr. Namun bila ia

eo Teks selanjufirya: Bila qunut dilakukan ketika tidak terjadi musibah, maka
saya memakruhkannya.
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bermadztrab Asy-Syaf i, maka menunrt pendapat yang masyhur,
maka tidak sah.

Penulis Al Mustadzhlri menyatakan, "Ini adalah madznab
kami-"

Penulis Al Hawi menjelaskan, "Dalam hal ini ada dua
pendapat:

Perta na: Sab karena ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Kedua: Tidak sah, karena dilakukan di selain tempatnya, ia
harus mengulaqgi qtmut setelah ruku"

Laltl perl,rkah sujud sahwi? Ada dua pendapat:

Pertqno: Al Baghawi dan lainnya memastikan harus sujud
sahwi, berdasarkan teks Asy-Syaf i. Asy-Syaf i menjelaskan dalam
Al Umm, "Jika seseorang memperlama berdiri dengan niat qunu!
maka ia harus sujud sahwi, karena qrmut merupakan satu amalan

shalat sehingga bila dilahrkan di selain te,lnpatrya maka harus sujud
sahwi." Demikian teks Asy-Syaf i.

Kedua: Dalam At-Tahdzib disebutkan pendapat yang
menyatakan, "Shalatnya batal, karena sama seperti membaca tasyalrud
pada saat berdiri."

Jadi, ,da empat pendapat tentang orang yang qunut sebelum
nrku:

Pertana: Tidak membatalkan dan tidak mengesahkan shala!
serta harus melakukan sujud sahwi. Ini pendapat yang kuat.

Ke&n: Tidak sah dan tidak perlu zujud satrwi.

Ketiga: Sah. 
-

Keempat: Membafalkan shalan Pendapat ini salah.

Masalah kctiga: Srmah lafazh qrmut adalah:

g84 ll et uq^rr'S1torahAl LIuh&&ab



'Cl;'d,1 ;i'*A|#. 4Gj *r-'.rt. G*' 
"*u';A t : d'ai1 ;;i Y ; qi'*Li r+ d. !f.:

("'6rS '*r'rG U n :irt' ti; i*'t 'it: |!)L
'/

'4r1;s

"Ya Allah, tuniukilah aht bersoma orang-orang yang Kau beri

petunjuh selamatkanlah aht bersama orang-orang yang Kau

selamatftan, uruslah urusanlru bersama o)rang-orang yang Kau

unts, berlahilah apa yang telah Kau berikan padaht, dan

jagolah aht dfii kcburukan keputusan'Mu- Sesungguhrrya

Engkau Maho Memutuskan dan tidak ada yang memberi

lreputusan tcepada-Mu. Sungguh tidaHah hina orang yang Kau

tolong dan tidaWah mulia orang yang Kau musuhi. Engknu

Maha Suci dan Mala Luhur, wahai Rabb lcnmi."

Demikian teks qunut dalam hadits sluhih yang menyebut

htrruf/a'paaa (UIp danwaut pada(1$ i J{-l'dp). Demikian teks

qunut dalam riwayat At-Tirmidzi

Riwayat Abu Daud dan mayoritas ahli hadits tidak

menyebutkan huruf/4' seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu

Daud.

Lafazh-lafazh tersebut di berbagai kitab fikih mengalami

perubatran, maka yang telah kami periksa ini sebaiknya dijadikan

pedoman, sebab lafazh-lafazh dzikir harus mengac.u pada riwayat

sluhihdari Nabi SAW, sc,meNrtara lafazhAt-Tirmidzi tadi balrasal dari

rirrayat Al }lasm Uo Ali RA ia bc*da:

i/ e 'ii;f "8 *t *1".-l- I' J;',*
'q;'d Cit'*A # 4Ot'*rr^'#,i.Y' #'
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rr; 
'Atj u J*,t frt: |r)L

"Rasulullah SAW mengajariku kalimat-katimat yang u* Ou.u

dalam witir, 'Ya Allah, tunjukilah aht bersama orang-orang

yang Kau beri petunjulc, selamatkanlah aht bersama orang-

orang yang Kau selamatkan, uruslah urusanht bersama orang-

orang yang Kau urus, berluhilah apa yang telah Kau berikan

padaht, dan jagalah aht dari lceburukan .kcpunsan-Mu.

Sesungguhnya Engkau Maha Memutuskan dan tidak ada yang

memberi kcputusan kcpada-Mu. Sungguh, tifuHah hina orang

yang Kau tolong. Engkau Malw Suci dan Maha Luhur, wahai

Rabb kami'." (tIR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan

laimya dengan sanad shahih)

At-Tirmidzi berkata, "Hadits hosan."

Ia meneruskan, "Tidak diketahui riwayat dari Nabi SAW
dalam qunut yang lebih bagus dari ini."

Disebutkan dalam riwayat Al Baihaqi dari Muhammad bin
Ibnu Al Hanafiyatr, ia adalatr putra Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata,

"Inilah doa yang dibaca ayatrku ketika shalat fajar saat qunut."

Al Baihaqi juga meriwayatkannyu dari berbag u sanad dlai
Ibnu Abbas dan lainnya, 'Nabi SAW qunut dengan doa ini dalam

shalat Subuh dan shalat witir malam."

Riwayat lain menyebutkan, l'Rasulullah SAW
mengucapkannya dalam qunut shalat malam." : ,; : i : ,. ;. . ,

Al Baihaqi berkata, q'Sem-ua'riwayat ini menunjukkan bahwa

ajaran doa ini berlaku untuk qunut Subuh dan qunut witir."

Kedelapan kalimat doa itulatr yang disebutkan Asy-Syaf i
dalam Mukhtashar Al Muzanni secara ringkas. fidak masalatr bila
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ditambatrkan (ei;b 'i '*- ri1 t"U"trrrn ($u{s r;f, aiis; aan

setelahnya (ql e'fit'!:P\.
Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, dan lainnya menyatakan,

"Tambatran ini bagus.'

Al Qadhi Abu Ath-Thayib menyatakan, "Tambahan ( Cr *li
ir.36) tidak baik, karena perrrustrhan tidak dinisbatkan kepada Allalt

SWT.'

Ibnu Ash-shibagh dan sahabat-sahabat karni mengingkari

penjelasan Al Qadhi Abu.Ath-Thayib ini. Mereka menyatakan, "Allah

SWT berfirman, 'Hai orang-orang yang beriman, ianganlah kamu

menjadikan musuh-Ku dan musuhmu meniadi teman-teman setia'-

(Qs.Al Mumtatranatr [60]: l) dan ayat lainnya."

Riwayat Al Baihaqi juga menyebutkan (c.l'r6 U *lil
Satrabat-satrabat kard berkata, "Imam tidak boleh

mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri, namun hSrt merryebut

,""*" umum dengan lafa* umum, yaitu (ir-.rl ';fi,) v;at ntUU a*
seterusnya."

Lalu, apakah kalimat-kalimat ini wajib? Ada dua pendapat:

Pertams: Qunut tidak harus dengan doa ini,. bisa dibacakan

doa apa saja. Ini pendapat yang kuat dan masyhur.

Kedtra: Kalirnat-kalimat tersebut wajib, sarna seperti kalimat-

kalimat tasyalud yang menurut wajib. Pendapat ini

dipastikan oleh Imam Al Haramai& Al Gtmzali, dan Mutrammad bin

Yahya dalarn Al Muhith serta dihratlcan oleh penulis Al Mustadzhiri.

Pe,snlis Al htusta&hiri menyatakan, "Bila ada kalimat yang

tidak dibaca atau diganti dengan yang lai& maka qunutnya tidak sah

dan harus sujud sahwi."
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Pendapat yang sesuai menurut madzhab, kalimat-kalimat doa

qunut tersebut tidak wajib. Inilah yang ditegaskan oleh Mawardi, Al
Qadhi Husaiq Al Mutawalli, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Syaikh Abu Amr bin Ash-shalatr menyatakan, "Pendapat yang

wajib adalatr pendapat sya&, tertolak, dan menyalatri

pendapat satrabat kami, bahkan menyalahi pendapat

mayoritas ulama-"

Al Qarthi Iyadh menukil ke.sepakatan ul*A bahwa doa qunut

tidak harus dengan redaksi tertentq selain yang diriwayatkan dari

sebagian ahli hadits yang menyebutkan bahwa redaksi doa qunut

mushaf Ubai bin Ka'ab RA wajib, yaitu:

'"=:t U:i Lt 4, 'c$)iG ,/*) i!*3 \} 1;X,

o'rW;{r *4' ff u;:r*t 7'rr'#ibrf )kG.
?qrr, q*Wt ftirr '$1,) oi;<:r'ry *
A;* ; Ul t'r1'!. -ri "C;l'iri ?r.r$r r',*t$5
u;:, ir',t #i -csir, iG)i e:," ,e"F6
* eib ,!L';iteG e;rnt'+4*. ti'; oi €lri,

.:e *;, r',p, i\ e'rt' r'ai6
"Ya Allah swtgguh aht neminta pertolongon kepada-Mu dan
memohon onpm(m kepado-L{u Kami tidak h{ur kepada-Mu
dan berfunan kepada-lufu Kami melepaskan diri dan

meninggalkot orangy(mg &rhaka kepada-Mu Ya Allah, hanya

kcpada-Ma karni menyenbah hurya untuk-Mu kami shalat dan
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sujud, ftepada-Mu lcarni menuiu, ftanni memohon ralunat-Mu,

lrami tahtt silcsa-Mu, sungguh siksa-Mu yang memuncak pasti

menimpa orang'orang kafir. Ya Al[ah, siksalah or(mg-orang

lafir ahli kitab yang menghalangi jalan'Mu, mendustakon

rasul-rasul-Mu, dan memerangi wali-wali-Mu- Ya Allah'

ampunilah orang'orang mulonin lelaki dan peremryan'

ampunilah orang-orang muslim tetaki dan peremryan,

perbaikilah hubungan di antara mereka, satukanlah hati

mereka, berikanlah iman dan hilonah di hati mereka,

teguhknnlah mereka di atas agamd Rasul-Mu, bantulah merefta

untuk memenuhi ianii-Mu yang telah kau janjikan kepada

merekn, tolonglah mereka atas musuh'Mu dan musuh mereka,

wahai Tuhan Yang Maha Benar, dan jadikanlah aht termasuk

golongan merela."

Bahkan, menentukan bacaan qunut menyalahi perbuatan

Rasulullah SAW, karena beliau pernah berdoa, *Ya Allah, selamatkan

At Watid bin Al Walid, fulan danfulan Yya Allah, lafuutlahfulan dan

fulan.- Dengan demikian, salah sekali orang yang berpendapat batrwa

lafazh doa qunut wajib dengan Lafallr. tertentu. Pandangan ini tidak

dianggap sebagai pendapat. Demikian penjelasan Abu Amr.

Bila berpendapat seperti pendapat madzhab dan kita katakan

tidak harus dengan latal}-doa qunut tertentu yang menurut penulis l/
Hawibisa dilakukan dengan doama'tsur ataupun yang tidak ma'tsur,

dan yang bersanglutan membaca ayat Al Qur'an berupa doa atau

semacam doq misalnya ayat terakhir strah Al Baqarah, maka

hulumnya satr. Namtrn bila tidak mengandgng doa dan tidak mirip

do4 seperti ayat tentang utang dan suratr Al:Latrab, maka ada dua

pendapat:

Pertama: Sah bila dniatkan qunut, karena Al Qur'an lebih

baikdaridoa. '] '
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Kedua: Tidak satr, karena qunut dimaksudkan untuk doa,

sementara ayat-ayat seperti itu bukan doa.

Pendapat yang kuat atau yang benar adalah pendapat kedua,

sebab bacaan Al Qur'an dalam shalat selain posisi berdiri hukumnya
malautr.

Sahabat-satrabat kami berkat4 "Jika seseorang membaca qunut

dengan doa yang diriwayatkan dari Umar, maka itu bagus." Inilatldoa
yang disebut penulis sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan lainnya, Al Baihaqi berkata,

"Doa ini shahih dai (Jmar." Hanya saja, para perawi berbeda
pendapat dalam lafazhnya, sementara riwayat yang diisyaratkan agar
dipilih oleh Al Baihaqi adalatr riwayat Atha dari Ubaidillah, dari
Umar RA, bahwa Umar RA mengucapkan:

&

iiirr pr+1.J\;##b ygit, ry'irr) a y;t'",<t:t
c 9.t.. ..9t.

e')r-)'!')b ,* i:#tt g?;',iit rT. -ts'd;i
z 9.

ori:k::'W';,, tij.^;- i-lr *6, f,f i;r ;t *t:t
6-r -tsf i *,'# u ljp'{j:i'$A.:f i'*r;:::'aI)

l' *r'*4t i:;tt,f i!':; y,J, 'A}t t Jf,,
r3'a 4t 

"Jr 
!)Wi'$*# 6t rnt f:)t rll

'-;it f:)t f\, i' r-:'rl;k- ;'! ;3't-*, lk
i!*3';'; frJ:, ,P Wr;'ld,Ui"rU u:',.ti,l'ltll

"-*r'dku ";itt;r:tlr 3*jr '*.tte ;t{,a.

"Ya Allah, amptnilah orang-orang mubnin lelaf dan
peremlruan, ampunilah orang-orang muslim lelaki dan
perempuan, perbaikilah hubungan di antara mereko, satukanlah
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hatt merefta, serta tolonglah merefta atas musuh-Mu dan musuh

merelra. Ya Allah, lalcnatlah orang-orang lrafir Ahli Kitab yang

mengholangi jalan-Mu, mendustakan rasul'rasul'Mu, serta

memerangi wali-wali-Mu. Ya Allah, cerai'berailmnlah

persatuan mereka, goncanglah ftaki merefta, dan turunftanlsh

silrsa-Mu lrepada mereka yang tidak Kau tanglcal dari kaum

'yang berbuat dosa. Dengan noma Allah Yang Maha Pemurah

lagi Maha Perryayang, ya Allah, sungguh alru meminta

pertolongan kcpada-Mu, memohon ampunan kepada-Mu, knmi

memuji-Mu, kami tidak l*fu, lcepada-Mu, lcami melepaskon diri

dan meninggalkan orang yang durhala kepada-Mu- Dengan

nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ya

Allah, hanya trcpada-Mu kami menyembah, harrya untuk-Mu

lrami shalat dan suiud, kepada-Mu kami menuju, knmi talatt

silrsa-Mu, kami memohon rahmat-Mu, sungguh siksa-Mu yang

memuncak pasti menimpa orang-or ang kafir. "

Demikian lafa^riwayat Al Baihaqi.

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari sanad'sanad lain yang

lebih ringkas dari riwayat ini. Ada pula kalimat-kalimat yang

didahulukan dan ditaruh belakangan.

Riwayat lain menyebutkan bahwa Umar RA qunut sebelum

ruku dalam shalat Subuh.

Al Baihaqi berkata, "Perawi yang meriwayatkan Umar RA

gUnut setelatr ruku jumlaturya lebih banyak, yaitu Abu Rafi, Ubaid bin

Umar, Abu UJsman An-Nahdi, dan.Zaid bin Watrab. Jumlah perawi

yang lebih banyak tentu lebih hapf,,fuf& satu perawi."

Rangkaian katimat riwayat.,Ub?ld ,bin Umair yang bagus

tersebut menunjukkan kualitaS hapalannya, serta kUalitas hapalan

perawi yang meriwayatkan darinya. Sementara itu, Al Baghawi dalam

Syarh As-Sunnah hanya sebatas pada riwayat pertama. Al Baihaqi
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meriwayatkan sebagiannya marfu' hingga Nabi SAW, hanya saja

sanadnya mursal.

Redaksi: ./6j' #l?f :*lr iiibthanya menyebut kaum kafu

Ahli Kitab, karena meieka memerangi kaum muslim pada masa itu.

Sementara untuk saat ini, lebih baik disebut secara umum ( vii i&t
?fitl supaya mencakup ahli kitab dan orang-orang kafir lain, sebab

kita lebih memerlukan doa kebunrkan bagi mereka daripada doa lain.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Dianjurkan untuk menyatukan

antara qunut Umar RA dengan qunut sebelumnya, dan bila kedua doa

qunut ini disatukan maka menurut pendapat yang kuat, doa qunut

Umar dibaca belakangan."

Pendapat lain menyebutkan, "Qrmut Umar dianjurkan dibaca

terlebih datrulu. Bila hanya ingin membaca qunut singkat, maka cukup

membaca doa qunut yang pertama. Anjuran untuk menyatukan kedua

qunut ini hanya untuk orang yang shalat sendirian atau imam dengan

jumlatr jamaatr terbatas, itu pun mereka mau shalat lama."

Masalah kcempat: Apakatr dianjurkan membaca shalawat

trntuk Nabi SAW setelah quntrt? Ada dua pendapat:

Pertama: Dianjurkan. Ini menurut pendapat yang kuat dan

masyhur, serta telatr dipastikan oleh penulis dan mayoritas sahabat

kami.

Kedua: Tidak boleh, dan bila tetap dilakukan maka shalatnya

batal, karena ia telah memindatrkan salatr satu rulam ke selain

tempatnya, seperti dijelaskan oleh dl Qadhi Husain serta diriwayatkan

oleh Al Baghawi dari Al Qadhi Husain. Pe,ndapat ini jelas keliru

Dalil madzlrab lcami adalah riwaya Al I{asan RA ia bc*ata,
"Rasulullah SAW mengajariku kalimat-lolimat yang aku baca dalam

witir, 'Ya Allah, tunjukiloh aht bersora orang-orang yong Kau beri
petunjulc, selamatlranlah aht bersama orang-orang yang Kau

selamatkan, uruslah urusanht bersama orang-orang yang Kau urus,
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bertrahitah apa yang telah Kau beriknn kepadaht, jagalah aht dari

lreburukan keputusan-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Memutwkan

dan tidak ada yang memberi putusan lupada-Mu. Sungguh, tidaHah

hina qrang yang Kau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Luhur,

walwi Rabb kami'."

Demikianlah lafazh riwayat An-Nasa'i, dengan sanad slwhih

atanuhasan.

Cabang: Al Baghawi berpendapat, "Makruh memperlama

qunuL sebagaimana makruh memperlama tasyahud awal. Membaca

Al Qurlan dalam qunut juga makruh. Bila tetap dibaca, maka shalat

tidak batal, namun harus melakukan sujud sahwi."

Masalah kclima:Apakah dianjurkan mengangkat tangan dalam

doa qunut? Ada dua pendapat masyhur:

Pertama: Tidak dianjurkan. Pendapat ini dipilih oleh penulis,

Al Qaffal, dan lainnya.

Imam Al Haramain meriwayatkan pendapat tersebut dari

sebagian besar satrabat kami, dan mereka mengisyaratkan menguatkan

pendapat ini. Mereka beralasan bahwa doa dalam shalat tanpa

mengangkat tangan, sama seperti doa sujud dan tasyahud.

Kedua: Dianjurkan. Inilah pendapat yang kuat menurut
' sahabat-sahabat kami serta menurut dalil. Inilah pendapat yang dipilih

oleh Abu ZaLd N Marwazi, Imam thariqat sahabat-sahabat kami dari

kalangan Khurasan, Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam At-Ta'liq danAl

Minluj, Syaikh Abu Muharnmad, Ibnu Ash-Shibagh, Al Mutawalli,

Al Ghazali, Syaik& Nasbr Al Maqdisi dalam tiga kitabnya (,{/

IntiWnb, At-Tahdzib, danAl Kafi), serta fuqatra lainnya.

Penulis Al Bayan menjelaskan, "fni pendapat mayoritas

sahabat kanni."
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Imam Al Hafizh Abu Bakr Al Baihaqi dari kalangan satrabat
kami memilih pendapat ini untuk menyatukan antara fikih dengan
hadits. Pendapat ini disandarkan pada riwayat dengan sanad shahih
atan hasan oleh AI Baihaqi dari Anas RA tentang kisatr satrabat-
satrabat yang hapal Al Qur'an yang dibunuh. Anas berkat4'.,r{ku
melihat Rasulullah sAw setiap kali shalat Subuh mengangkat kedua
tangan seraya mendoakan kebinasaan unfuk mereka, yaitu mereka
yang membunuh sahabat-sahabat yang hapal Al Qur'an.,,

Al Baihaqi berkata, "Alasan lain yaitu, sejumlah sahabat
mengangkat tangan ketika qunut."

Setelah itu Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Rafi, ia berkat4
"Aku shalat di belakang umar bin Al Khaththab RA, ia qunut setelatr
ruku dengan mengangkat tangan dan mengeraskan doa.',

Al Baihaqi berkata, "Riwayat dari Umar fuir shahih.'

Al Baihaqi juga meriwayarkan dari Ali bin Abi Thalib dengan
sanad dha'if.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah RA, bahwa
keduanya qunut dalam shalat witir.

Berkenaan mengusap wajatr dengan kedua tangan setelatr
berdoa, bila kita berpendapat tidak mengangkat tangan keika berdoa
qunuL rnaka tidak disyariatkan mengusap wajatr, tidak ada perbedaan
pendapat dalam hal ini. Narnun bila kita berpendapat mengangkat
tangan ketika berdoa qunut, maka ada dua pendapat:

Pertama: Dianjurkan. Ini pendapat paling masyhur. Mereka
yang memastikan pendapat ini diantaranya Al eadhi Abu Ath-Thayib,
Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini, Ibnu Ash-Shibagh, Al
Mutawalli, syaikh Nashr dalam kitab-kitabnyu Ar Ghazali, dan
penulis Al Bayan.

Kedua: Tidak mengusap wajatr. Inilah pendapat yang kuat,
serta dikuatkan oleh Al Baihaqi, Ar-Rafi,i, dan ahli hadits lain.
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Al Baihaqi berkata, "Aku tidak menghapal satu hadits pun dari

seorang salaf pun tentang mengusap wajah di sini (setelatr qunut),

meski diriwayatkan dari sebagian salaf saat berdoa di luar shalat.

Mengusap wajatr dalam shalat merupakan amalan yang tidak ada

landasan hukumnya, baik hadits, atsar, maupun qiyas. Oleh karena

itu, lebih baik tidak dilakukan dan cukup dengan yang telatr dinukil

dari salaf, seperti mengangkat tangan tanpa mengusap kepala ketika

shalat."

Selanjutnya Al Baihaqi meriwayatkan hadits dengan sanadnya

dari Sunan Abu Daud, dari Muhammad bin Ka'ab Al Qardhi, dari

Ibnu Abbas RA, batrwa Rasulullah SAW bersabda, "Memintalah

trepada Allah dengan telapak tangan bagian dalam, iangan meminta

lrepada-Nya dengan telapak tangan bagian luar. Bila kalian selesai

malra usapkan kc wajah kalian."

Abu Daud berkata "Hadits diriwayatkan dari berbagai sanad

dari Muhammad bin Ka'ab, dan semuanya lemah. Inilah matannya,

dan matannya juga dha'ifJ'

Setanjufirya Al Baihaqi meriwayatkan dari Ali Al Basyili; ia

berkata *Aku bertanya kepada Abdullah -bin Al Mubarak* tentang

orang yang mengusap wajah setelah berdoa, lalu ia menjawab, 'Aku

tidak menemukan dalil yang kuat mengenai hal itu'."

Ali berkat4 "Aku juga tidak melihat Abdullah bin Al Mubarak

melalorkan hal itu."

Ali meneruskan, "Abdullah bin Al Mubarak biasa qunut

setelatr ruku dalam shalat witir dengan mengangkat tangan."

Demikian akhir penjelasan Al Baihaqi dalam As-Sunan.

Al Baihaqi juga memiliki risalah masyhur yang ia kirimkan

untuk Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini, rurmun Syaikh Al Juwaini

mengingkari beberapa hal di dalamnya, diantaranya tentang mengusap
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wajah setelah qunut. Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini memberi

penjelasan tentang hal itu.

Berkenaan dengan hadits Umar RA, bahwa Rasulullah SAW
ketika berdoa mengangkat tangan dan beliau menurunkan keduanya

hingga diusapkan ke wajah beliau, maka hadits ini diriwayatkan oleh
At-Tirmidzi, ia berkata, "Hadits gharib, hanya diriwayatkan oleh
Hammad bin Isa, dan Hammad perawi dha'if."

Syaikh Abdul Haq menyebutkan hadits ini dalam bukunya

yang berjuiltl Al Ahkatn: At-Tirmidzi berkata, "Hadits shahih."

Syaikh Abdul Haq keliru dalam ucapannya batrwa At-Tirmidzi
menyatakan hadits ini shahih, dan yang benar At-Tirmidzi
menyatakan hadits im gharib.

Kesimpulan: Berkenaan dengan mengusap wajah dan

mengangkat tangan ketika qunut, satrabat-satrabat kami memiliki tiga
pendapat:

Pertama; Dianjurkan mengangkat tangan tanpa mengusap

wajah. Pendapat ini kuat.

Ke&n: Keduanya tidak dianjurkan.

Keti ga: Keduanya dianjurkan

Sementara ittr, untuk selain wajalL sahabat-satrabat lcami

sepalcat tidak diaqiurkan diusap, seperti dada. Bahkan Ibnu Ash-
Shibagh dan lainnya berpendapat bahwa itu malcruh

Masalah kcenam: Bila imam qunut dalam shalat SubutU maka

apakatr ia mengeraskan bacaan qunut? Ada dua pendapat masyhur
milik fuqaha Khurasan, dan keduanya diriwayatkan oleh sekelompok

fuqaha Irak, seperti penulis Al Hm,t

Pertama: Tidak membaca dengan suara keras, sama seperti

bacaan tasyahud dan doa-doh lain.
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Kedua: Dianjurkan membaca dengan suara keras. Pendapat ini
lebih kuat, dan inilatr yang dipastikan oleh sebagian besar fuqatra Irak.

Pendapat ini disandarkan pada hadits yang akan karli sebutkan

sebentar lagi dari Shahih Al Bukhari tentang qunut nazilatr. Juga

diqiyaskan pada doa meminta ratrmat atau meminta perlindungan dari

siksa di sela-sela membaca Al Qw'an. Makmum membaca seperti

yang dibaca imam dan tidak mengamini. Inilah landasan yang

dijadikan pedoman Al Mutawalli.

Sementara itu, bagi orang yang shalat sendirian, bacaan qunut

dibaca lfuih, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Pendapat ini
ditegaskan oleh Mawardi, Al Baghawi, dan lainnya.

Adapun untuk makmum, bila kita berpendapat imam tidak
mengeraskan bacaan qunut, maka makmum membaca qunut dengan

suara lirih. Namun bila kita berpendapat imam mengeraskan bacaan

qunut, dan makmum mendengar bacaan imam, maka ada dua

pendapat masyhur milik fuqaha Khurasan:

Pertama:Makmum mengamini doa imam dan tidak membaca
qunut. Ini pendapat terkuat dan telatr dipastikan oleh penulis serta

sebagian besar sahabat kami.

Kedua: Makmum boleh memilih antara mengamini atau

membaca doa qunut.

Bila kita katakan makmum mengamini, maka ada dua

pendapat:

Pertama:Makmum mengamini semua doa qunut.

Kedua: Makmum mengamini di lima kalimat yang merupakan
doa" sementara untuk pujian, yaitu ucapan (illil! ;ad lj ,"o, 'iti)
dan seterusnya. Makmum furut serta membacanya bersama imam atau

diam, namun lebih baik turut membaca bersama imam, karena kalimat
ini adalah dzikir dan pujian yang tidak patut diamini.
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Bila makmum tidak mendengar bacaan imam karena jauh, atau

faktor lain, dan kita katakan seandainya makmum mendengar pasti

mengamini, maka ada dua pendapat:

Pertama: Makmum membaca qunut. Ini pendapat yang paling

kuat.

Ke dua : Makmum mengamini.

Kedua pendapat tersebut sama seperti dua pendapat dalam

anjuran membaca surah bila makmum tidak mendengar bacaan imam.

lni semua berlaku dalam shalat Subuh dan qunut dalam shalat witir di

Doa qunut dilalcukan pada shalat-shalat wajib lain selain

Subuh manakala kita berpendapat demikian. Ar-Raf i berkata,

"Pernyataan Al Ghazali menunjukkan doa qunut di baca lirih dalam

shalat sirriyah. Sementara itu, apakah doa qunut dibaca dengan suara

keras dalam shalat jahriyah? Ada dua pendapat. Menurut pemyataan

fuqatra lain selain Al Ghazali menunjukkan penolakan atas perbedaan

pendapat dalam semua ini, dan hadits qunut Nabi SAW saat satrabat-

satrabat yang hapal Al Qur'an dibunuh menwrjukkan doa qunut dibaca

dengan suara keras di selunrh shalat."

Demikian pernyataan Ar-Raf i. Pendapat yang kuat atau yang

benar yaitu, dianjurkan dibaca dengan suara keras.

Disebutkan dalam Shahih Al Bukharl pembahasan tentang
tafsir firman Allah SWT, ,'Tak ada sedikit pun campur tanganmu

dalam urusan mereka itu atau Allah menerima tobat merekn, atau
mengadzab merelm karena sesungguhnya mereka itu orang-orang
yang zhalim." (Qs.Aali 'Imraan [3J: 128)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW
mengeraskan doa qunut dalam qunut nazilah.

Terdapat banyak sekali hadits tentang membaca doa qunut

dengan srffua keras yang akan kami sebutkan sebentar lagi dalam
pembahasan madzhab ulama tentang qunut.
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Penulis dan sahabat-sahabat kami berhujjah atas anjuran

makmum unhrk mengamini doa qunut imam dengan hadits Ibnu

Abbas RA, ia berkata, "Rasulullatr SAW qunut selama sebulan dalam

shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib,.Isya, dan Subuh pada irkhir setiap

shalat. Ketika beliau mengqcapkp, (i:* crl il' *) paaa rakaat

terakhir, beliau mendoakan keburukan pada kabilah bani Salim, R'd,
Dzakwan, dan Ushaiyah, sedangkan jamaah yang ada di belakang

beliau mengamininya." (fIR. Abu Daud dengan sanad hasan atan

slwhih)

Mas al ah ke t uj uh : Kosakata:

'oiA, dari segi bahasa memiliki dua arti:

Pertama: Doa, karena itulah doa ini disebut qunut.

Qurut disebut untuk doa kebaikan dan doa keburukan'

Dikatakan (ii 'c,;7) mendoakan kebaikan d*, (* L.ii; mendoakan

keburukan

Redaksi 6{'} j W "}U t:*t Uil artinya, Rasululla}r SAw
qunut selama satu bulan mendoakan keburukan terhadap orang-orang

kafir yang membunuh sahabat-sahabat beliau yang hapal Al Qur'an di

Bi'r Ma'unatr.

Redaksi 6'j #) datam hal ini ada dua pendapat yang

dikemukakan oleh Asy-Syaf i yang dinukil oleh Al Baihaqi:

Pertama: Tidak lagi qunut dalam shalat Subuh.

Kedua: Tidak lagi mendoakan keburukan dan melaknat

mereka.

Doa qxnut dalam shalat Subuh, Rasulullah SAW tidak

meninggalkannya.

Redaksi 1i:jiri u',5*'- t) drrrg* huruf ya' fathah dan dzal

kasrah.
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@'fr V Ut> artinya kami meninggalkan orang yang

mendurhakai-Mu dan menentang sifat-sifat-Mu, dengan huruf ya'
fathah danjim dhammah.

(litJi ,;U '4b) dengan huruf nun fathah dan fa kasrah,
yaitu, kami bersegera kepada ketaatan-Mu.

.a.a

(.r+lt elrt& irg dengan hurufjrm kasrah, yang artinya benar.

Kata-kata ini tidak diiebutkan dalam Al Muhadzdzab.

Redaksi (,Y$ menurut dialek yang lebih masyhur adalatr

dengan huruf fta' kasrah.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Amr bin Al Ala. Ini
merupakan penjelasan Al Ashma'i, Abu Ubaidah, dan sebagian besar

atrli batrasa

Sementara itu, Ibnu Qutaibatr dan lainnya meriwayatkan
denganfathah.

Bagi yang memfathah (irt)maka artinya adalatr, insya Allatr
ditimpakan kepada mereka. Sedangkan bagi yang mengkasrah (ijrJl)
berarti pasti menimpa. Sama seperti t<ata (f]]r 4\ y^e artinya
tanaman fumbuh.

Redaksi (6i. ctti *f:l artinya urusan dan hubungan di
antara mereka.

Redaksi (Q;jt ',fr '.j/ft) artinya sahrkan hati mereka di atas

kebaikan.

(3i9 adalah segala sesuatu yang menangkal keburukan.

Q*t):rt artinya berikan mereka ilham.

<?* @tt) artinya masukkan aku ke dalam golongan dengan

sifat-sifat seperti itu.

Tentang redaksi penulis 'Nabi SAW hanya mengangkat
tangan di tiga tempat; shalat Istisqa', meminta pertolongan, dan ketika
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berada di Arafah pada sore hari' maka maksud "meminta

pertolongan" di sini adalatr meminta kemenangan melawan orang-

orang kafir.

Redaksi ..berdasarkan riwayat Al Hasan bin Ali" maksudnya

adalatr Muhammad bin Al Hasan bin Ati bin Abu Thalib, cucu

Rasulullah sAw. waktu kelatrirannya diperdebatkan. Menurut

pendapat paling kuat, ia latrir pada pertengahan bulan Ramadhan

tatrun ke-3 H, dan meninggal dunia di Madinah, dimakamkan di Baqi'

pada tahun 49 H. Pendapat lain menyebutkan 56 H. Ada juga yang

menyebutkan 5l H. tra memiliki banyak sekali sifat baik yang masyhur

dalarn Shahihain dan lainnYa

Sementara itu, Abu RaIi yang meriwayatkan darinya tentang

qunutrya Umar RA adalatr Abu Rafi Ash-sha'igh. Namanya adalah

Nufa,i, salah satu pembesar tabi'in yang terbaik. Ia menangis saat

dimerdekakan, ia berkata, "sebelumnya saya memiliki dua pahala,

dan kini salatr satunya telatr tiada."
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